
 

 

Portal RMA 

  

 

Fundado em 1990, o escritório RONALDO MARTINS & Advogados, 

sempre se pautou em uma linguagem comum entre as empresas e 

seus advogados, diretriz esta que o orientou para um modo de atuação 

inovador no sentido de se tornar um facilitador, agregando valor aos 

resultados buscados por seus clientes e elevando a produtividade. 

 

E não poderia ser diferente, depois da grande transformação que está 

ocorrendo no mundo dos negócios, para não dizer uma disrupção total, 

surge a necessidade de novas formas na prestação de serviços dos 

jurídicos. 

 

Isso exige uma mudança na mentalidade dos gestores, haja vista que 

as empresas e sociedade, devem olhar para a frente e buscar moldar 

o futuro, ao invés de apenas trabalhar no presente. 

 

O que fará diferença agora, será como a empresa se tornará mais 

veloz, ágil, elástica e resiliente. 

 

Ao longo da próxima década, com as mudanças nos modelos de 

negócios estabelecidos e o fim das atuais fronteiras que delimitam os 

setores tradicionais, as empresas que não conseguirem, por si, fazer 

as transformações necessárias, serão as que mais sofrerão os 

impactos. Basicamente, se você não for o disruptor, será o disruptado. 

 



Para avançar em seu modelo de negócio, o Escritório está lançando seu 

Portal, permitindo a efetiva integração e interação com seus clientes 

de maneira ágil, rápida e segura.  

 

Podem não ser visíveis os benefícios desse Portal em um primeiro 

momento, mas não podemos ficar presos às plataformas digitais 

atuais, para atendimento das demandas jurídicas. A importância e o 

trato delas não podem ficar reféns de e-mails, WhatsApp, Facebook, 

Instagram e Telegram, TikTok, Parler Signal, dentre várias.  

 

Tais demandas devem ter um canal exclusivo e direto de comunicação 

entre os clientes e os advogados, como o Portal. Canal seguro, 

eficiente, rápido, e, acima de tudo, sigiloso e protegido. Para fazer toda 

essa conexão, o cliente conta inclusive com um chat exclusivo. 

 

Isso não é tudo que é proposto aos nossos clientes. Os benefícios são 

relevantes, pois com o Portal, você, nosso cliente/parceiro, tem: 

✓ Escritório jurídico digital na palma da sua mão, com possibilidade 

de acesso por seu aplicativo exclusivo via Iphone e Android 

✓ Conta com um escritório que tem no “sangue” inovação tecnológica 

✓ Informação jurídica acessível, com credibilidade e segurança 

✓ A transformação dos modelos de trabalho dos serviços jurídicos 

✓ Plataforma que traz eficiência, com foco no resultado 

✓ Assessoria jurídica on-line para auxiliar na gestão empresarial 

✓ Um facilitador com expertise e confidencialidade 

✓ Atuação focada, com vistas a agregar valor aos resultados 

✓ Uma constante busca de soluções diferenciadas/inovadoras 

 

A utilização desse novo canal de comunicação proporcionará ainda: 

✓ Contar com um escritório jurídico com mais de 30 anos de 

experiência, um lugar onde os negócios acontecem 

✓ Acesso a soluções diferenciadas/inovadoras 

✓ Assessoria e consultoria jurídica, com parcerias duradouras 

✓ Trabalhos multidisciplinares e multijuridicionais 



✓ Planejamento tributário nacional e internacional  

 

Outra mudança significativa no trabalho está relacionada à 

obrigatoriedade de presença física em escritórios, que migrou para 

o “working anywhere”, adotado de forma definitiva pelo Escritório. 

Assim, temos mais agilidade no contato e respostas. 

 

Convidamos você a se cadastrar e participar desse novo processo de 
interação e integração. (entrar no site www.ronaldomartins.adv.br – aba acesso para 
cliente – fazer o cadastro ou se autenticar com a senha e usuário e seguir as instruções). 
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