ADVOGADO ONLINE

QUEM SOMOS
Advocacia altamente especializada, que utiliza
tecnologia de ponta para criar soluções jurídicas
direcionadas às pequenas empresas.
O Advogado Online simplifica o contato entre cliente e profissional,
utilizando o atendimento digital em tempo real para dar suporte jurídico
aos empresários, que sempre precisaram de maior agilidade na
solução das suas demandas.

Trabalhamos de forma inteiramente online, com
soluções capazes de aprimorar a produtividade
e

eficiência,

possibilitando

que

pequenas

empresas consigam operar na legalidade, tendo
acesso a uma consultoria jurídica especializada
por um custo reduzido.

Com o crescimento da sua empresa, diversas dúvidas vão
surgindo, tais como:

Como estar em
conformidade com
as leis para evitar
problemas?

Como ter mais
segurança jurídica
nas minhas
decisões?

Qual a melhor
forma de contrato
de trabalho devo
usar com meus
colaboradores?

Como celebrar
contratos eficientes
com fornecedores,
parceiros e clientes?

Como fazer uma
cobrança eficaz dos
meus devedores?

Como realizar acordos
e prorrogações de
dívidas com bancos e
credores?

Nossa missão é justamente esclarecer essas e muitas outras questões
que acabam passando pela sua cabeça durante a gestão da sua
empresa, garantindo a proteção e o desenvolvimento seguro do
negócio.

Atendimento rápido e descomplicado para resolver todas as
ocasiões e dúvidas do dia a dia empresarial.

Tenha

um

advogado

a

sua

disposição, obtendo auxílio jurídico
para sua empresa em qualquer lugar
do Brasil, sem burocracia ou perda
de tempo.

O mundo dos negócios mudou! Hoje em dia, as pequenas empresas
apresentam demandas jurídicas que precisam ser solucionadas de
forma rápida e correta, garantindo a melhor decisão para cada
situação.

Por isso, o ADVOGADO ONLINE é o serviço que faltava para o seu
empreendimento, proporcionando uma consultoria jurídica preventiva
altamente qualificada, por um custo acessível e com a agilidade que
você precisa.

Não arrisque o crescimento do seu negócio sem uma consultoria
jurídica especializada. Oferecemos soluções completas nos mais
variados ramos do direito.

Consultoria online sobre os direitos da
empresa diante das reivindicações de
funcionários; (NOVA CLT)

Consultoria online sobre os direitos da
empresa diante das reivindicações de
clientes insatisfeitos;

Suporte jurídico nos procedimentos de
Departamento Pessoal;

Suporte jurídico no relacionamento
com consumidores;

Auxílio em acordos trabalhistas;

Auxílio em pedidos de troca, conserto,
garantia, indenizações e danos morais;

Orientações para defesas em
reclamações trabalhistas;
E muito mais...

Consultoria preventiva para
planejamento e estruturação no
negócio;

Orientações para defesas em
reclamações de consumidores;
E muito mais...

Assessoria na cobrança de dívidas;

Elaboração e revisão de contratos;

Auxílio em negociações com
fornecedores e bancos;

Suporte na abertura e fechamento de
empresas;

Suporte jurídico nos procedimentos de
venda e pós-venda;

Orientações para proteção da marca;

Consultoria em contratos de compra e
venda e prestação de serviços;

Direcionamento jurídico tributário;
E muito mais...

E muito mais...

Você escolhe um plano mensal de acordo com as
necessidades e o tamanho da sua empresa.

Acessível a
todos os
empresários.

Aqui no advogado online você tem acesso à consultoria jurídica online
sem nenhum custo, através do nosso plano FREE, indicado para
profissionais autônomos, ou também pode assinar um dos nossos
planos especiais, com atendimento privilegiado e diversos benefícios
exclusivos.

Plano mais escolhido
Indicado para Pequenas
Empresas em expansão
Indicado para Micro Empresas
em desenvolvimento
Indicado para MEI e Empresários
Informais promissores.

Atendimento online
personalizado, através de
e-mail e da central de
suporte exclusiva para
empresas;

TUDO DO PLANO START

+
Comunicação estendida ao
gerente;
Apoio ao relacionamento
com empregados e
consumidores;

TUDO DO PLANO PRO

+
Acesso ao CHAT da central de
suporte, para contato em tempo real
com os advogados.
Comunicação estendida a todos aos
gestores;
Suporte jurídico aos procedimentos
de Departamento Pessoal;
Consultoria direta para operações
de venda e pós venda (ou
prestação de serviço);

Comunicação direta com os
sócios;

Elaboração e revisão de
contratos;

Suporte nas operações
empresariais cotidianas;

Assessoria na cobrança de
dívidas;

Mediação com devedores,
fornecedores, clientes e exfuncionários;

Orientações jurídicas
preventivas;

Notificações extrajudiciais;

Auxílio nas negociações com
credores financeiros e bancos;

Consultoria preventiva para
o planejamento e
estruturação do negócio.

Orientações para defesas em
reclamações trabalhistas e ações
de juizado especial;

Análise técnica de
documentos e contratos.

E muito mais...

Processos judiciais de cobrança e
execuções (limitado);

E muito mais...

Indicado para médios e grandes empresários
Caso sua empresa esteja em crescimento, necessitando de
uma assessoria jurídica mais ampla e atendimento exclusivo
para clientes VIPs, peça informações sobre o nosso plano
GOLDEN, com inúmeros serviços altamente especializados e
atendimento dinâmico através do Whatsapp, ou solicite uma
proposta PERSONALIZADA para o seu negócio.

