


Como administrar com 
segurança e reduzir riscos?

Em um mercado corporativo cada vez mais competitivo, é imprescindível 
cercar-se de profissionais altamente qualificados, capazes de atrair 
resultados positivos para a sua empresa.

Confira os principais motivos pelos quais a sua Organização deve 
ter uma consultoria jurídica como parceira de negócios:

• Redução de Custos
• Decisões Seguras
• Atualização sobre Novas Leis

Dados da Serasa Experian apontam que, em setembro de 2018, 
o Brasil totalizou 5,608 milhões de empresas de todos os portes 
inadimplentes e voltou a estabelecer o maior número da série 
histórica. Na comparação com o mesmo mês de 2017, o acréscimo 
foi de 8,0%*. A ausência de resultados e crescimento em uma 
Companhia não está conectado exclusivamente a crise econômica, podendo 
ser reflexo de uma gestão ineficiente e que não conta com assessoria 
jurídica preventiva. 

Nesse contexto, a assessoria jurídica empresarial é essencial e figura 
como verdadeira parceria de negócios, permitindo-lhe gerenciar com 
sabedoria e qualidade, dedicando-se exclusivamente aos aspectos 
comerciais da companhia, desenvolvendo-a e tornando-a mais eficiente 
e produtiva.

• Incentivos Fiscais
• Prevenção de demandas Judiciais

*Fonte: Serasa Experian



Por que a Francisco Carvalho Advogados?
Nossos diferenciais nos tornam indispensáveis ao sucesso do seu negócio.

A Francisco Carvalho Advogados obteve 100% de satisfação de seus clientes em sua última pesquisa de 
gestão de qualidade*, realizada em fevereiro de 2021. Entenda o por quê:

Somos
certificados

A certificação ISO 9001:2008 
garante uma atuação com elevado 
padrão de qualidade, segurança 

e produtividade dos serviços 
prestados.

Fonte: Pesquisa de Satisfação ISO 9001, Auditada em fevereiro de 2021.

Atuação direta
 dos sócios

A participação direta dos sócios 
permite ao escritório atingir 

elevados padrões de qualidade, 
proporcionados a um custo 

adequado.

Representação 
nacional

Atuação em todos os estados do 
Brasil, por meio de uma ampla gama 

de parceiros regionais. Escritório 
Premiado

Nos anos de 2017, 2020 e 2021 
o escritório Francisco Carvalho 

Advogados foi considerado um dos 
mais admirados do Brasil, segundo 
a publicação Análise Advocacia, da 

Editora Análise.



Pareceres e
memorandos legais

Análise de riscos, orientações 
legais, emissão de memorandos e 
pareceres a fim de evitar decisões 

inseguras e desprovidas de 
fundamento legal.

Transparência na
prestação de contas

Transparência nos controles 
financeiros de despesas e de 

faturamento, com elaboração mensal 
de relatório de despesas para cada 

procedimento realizado.

Responsabilidade
social

Assessoria jurídica gratuita a 
organizações da sociedade civil que 

atuam na área de Esportes e Educação, 
atendendo a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.

Assessoria
integral

Produtividade
e Performance

Elaboração de gráficos e 
dados estatísticos, bem como 

elaboração de relatórios 
processuais, a fim de possibilitar 

a sua Companhia provisionar 
perdas e ganhos.

Agilidade e
Eficácia

Operação 
segurada

Reuniões estratégicas de 
planejamento e definições de 

linhas de ação em até 24 horas 
após a solicitação.

Seguro de responsabilidade 
civil englobando todas as 
operações do escritório, 
garantindo segurança e 

tranquilidade aos nossos 
clientes.

Cursos in company e envio de 
newsletters com as principais 
inovações legislativas capazes 
de influenciar a sua atividade 

empresarial



Veja o que diz quem conhece e confia na Francisco Carvalho Advogados

Segundo pesquisa realizada com Diretores Executivos de diversas áreas 
empresariais, dentre as principais queixas em relação aos escritórios de 
assessoria jurídica que influenciam na rescisão contratual se destacam 
queda na produtividade dos serviços (95%), falha na prestação de serviços 
(85%) e inflexibilidade para negociação de honorários (71%).

Por outro lado, 87% consideram muito importante na escolha de uma 
assessoria jurídica a reputação do escritório, 85% a expertise no setor 
econômico que atua e 85% a flexibilidade para negociação de honorários.

*Fonte: Revista Análise Advocacia – Edição 2020

QUEDA NA PRODUTIVIDADE

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INFLEXIBILIDADE HONORÁRIOS

ASSESSORIA JURÍDICA

EXPERTISE NO SETOR ECONÔMICO

FLEXIBILIDADE HONORÁRIOS

“Posso afirmar que a escolha do escritório Francisco Carvalho Advogados foi 
muito bem acertada, tendo em vista que a parceria existente é fundamental para 
garantir segurança jurídica na gestão de nossa empresa. 

Os processos sob os cuidados do escritório são bem embasados e fundamentados, 
fato comprovado pelos diversos casos encerrados com êxito, o atendimento é 
rápido e de qualidade e os profissionais prezam pela ética no relacionamento 
conosco. 

O escritório Francisco Carvalho Advogados presta um serviço de excelência a um 
custo adequado, atuando a nível nacional, haja vista que nos atendem não apenas 
no estado de São Paulo, mas também na região de Manaus, onde possuímos a 
empresa Nippon Seiki do Brasil Ltda.”

Sr. John Koitiro Hatori
Diretor da Nippon  Seiki São Paulo Componentes Automotivos Ltda. (Empresa 
Multinacional Japonesa do Mercado de Autopeças)

“Excelência, qualidade e alta tecnicidade na assessoria jurídica empresarial. 
Os sócios têm sólida formação acadêmica e se dedicam pessoalmente no 
atendimento aos clientes, com honorários altamente competitivos. Posso afirmar 
que se trata de um excepcional escritório, com cobertura em todas as localidades 
do país.”

Dr. Carlos Arruda Pereira
Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui larga 
experiência no departamento jurídico de empresas multinacionais, tais como 
Unilever e Dotz.
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O escritório Francisco Carvalho Advogados foi considerado por mais de uma vez uma das bancas de advocacia mais admiradas no 
Brasil, segundo a publicação Análise Advocacia, da Editora Análise.

Coroando o trabalho desenvolvido ao longo de quase 15 anos, o sócio Rafael Francisco Carvalho foi indicado pelas empresas consultadas 
pelo anuário Análise Advocacia como um dos advogados mais admirados do Brasil.

O anuário Análise Advocacia é o maior e mais relevante levantamento realizado no mercado jurídico brasileiro, apresentando-se atualmente 
como referência absoluta no setor jurídico empresarial.

Mais de 1.000 diretores jurídicos das maiores companhias brasileiras por faturamento líquido (superior a 50 milhões/ano 
até 1 bilhão/ano), são consultados pela equipe da Análise Editorial e votam nas bancas e profissionais que mais admiram. São 
entrevistados executivos de empresas com sede em 20 estados e no Distrito Federal, que atuam em 38 diferentes setores da economia. 
O resultado é uma visão única dos serviços jurídicos disponíveis no Brasil e quem, na opinião das empresas que os contratam, são os 
mais qualificados para prestá-los.

Segundo Alexandre Secco, da Análise Editorial, o objetivo da publicação é “relacionar os bons profissionais segundo a imagem 
que deixaram nos eleitores, no caso seus clientes”, bem como contribuir para aumentar a objetividade no processo de busca por 
profissionais da área jurídica.



Confira algumas das empresas assessoradas
pela Francisco Carvalho Advogados



Responsabilidade Social
Nosso escritório acredita que fazer o bem e disseminar a solidariedade são compromissos que fazem 
a diferença nas grandes organizações. E é acreditando nisso que a Francisco Carvalho Advogados, através da 
advocacia pro bono, se dedica a assessorar algumas entidades do terceiro setor, de forma gratuita.



Atuação abrangente em
Direito empresarial
Confira algumas áreas de atuação da Francisco Carvalho Advogados 
que impactam diretamente nos resultados de sua companhia.

• Administrativo

• Meio Ambiente e Sustentabilidade

• Civil Empresarial
• Contratos
• Esportes e Cultura

• Penal Empresarial

Para mais detalhes, acesse: 

• Relações de Consumo
• Relações de Trabalho

• Tributos

www.franciscocarvalho.adv.br

• Terceiro Setor

• Propriedade Intelectual



Jundiaí
Rua Paulino Corado, 20, Sala 509, Edificio Montalto.doc, 

Jardim Santa Teresa, Jundiaí/SP, CEP 13211-413

www.franciscocarvalho.adv.brfranciscocarvalhoadvogadosfranciscocarvalho

São Paulo
Av. das Nações Unidas, 8.501 – 17º andar – Eldorado Business Tower

Pinheiros – São Paulo/SP – CEP 05.425-070


