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Contatos

Nossos Pilares

! Somos totalmente voltados para soluções práticas, econômicas e

comercialmente interessantes para a sua empresa, dentro de uma visão 360º

do seu negócio, para a mitigação dos seus problemas.

! Somos detalhistas e técnicos em nossas decisões.

! Somos atenciosos, ágeis e resolutivos.

! Somos sensíveis e hábeis em conciliações e negociações.

- Quem somos -

"

- Nossos diferenciais -

#

- Áreas de atuação -

$

O que falam de nós

!! !! !! !! !!

"Recomendo a Paula não só pelos bem-
sucedidos projetos em que atuamos

juntos, ainda que representando clientes e
interesses distintos, mas também pela

destacada competência técnica e postura
ética em seus diversos papéis: como

gerente jurídica da AlmapBBDO, como
sócia-fundadora e líder da Maragno

Advogados e como aluna brilhante do
doutorado (já concluído) em Direito

Constitucional na Universidade de São
Paulo."

Dr. Rogério Varga

Gerente Jurídico da Volkswagen do Brasil

!

!! !! !! !! !!

"Trabalhei intensamente em diversos
projetos com a Paula Maragno na Vallée, é

uma profissional única, altamente
competente, dedicada, rápida e precisa em

suas análises, decisões e ações. Paula é
minha referência em negociações e

qualidade de entrega, com o
profissionalismo dela fechei os maiores e

melhores contratos de minha carreira. Fico
muito confortável em recomenda-la em
qualquer situação e principalmente em
negociações contratuais complexas."

João Marcelo de Castro Gomes

CEO na VetBr, ex Diretor de Novos Negócios na

Vallée S.A

!

!! !! !! !! !!

"Dra. Paula e sua equipe oferecem um
exclusivo trabalho de advocacia

humanizada, com conteúdo e sob medida.
Quando a paixão pelo que se faz se une a
competência profissional, tendo como base
um olhar que enxerga a alma das pessoas
envolvidas, produz um brilhante resultado

que emociona e fideliza clientes e
parceiros. Dra. Paula, continue inovando e
quebrando os paradigmas das fronteiras
entre o humano e o científico! Parabéns

pelo seu trabalho!"

Álvaro Masson

Sócio Diretor da Alma Gestão, Consultoria e

Corretora de Seguros

!

!! !! !! !! !!

"Sou uma feliz cliente de Dra. Paula Maragno e sua Equipe,
formada também por Dras. Sthefanni Ganam e Rosana

Pelliciari (…). Desde o início de nossa parceria (sinto que
somos parceiras!) e convivência observei consistência de

diversas atitudes e formas de trabalho que são valiosas pra
mim: detalhe e cuidado nas análises, análise comercial de

propostas, levantamento de histórico de empresas em
processo de negociações, profundo conhecimento técnico,

conhecimento abrangente de diversos segmentos,
atendimento personalizado e humano, dentre outros. Além

disso, durante quaisquer tratativas, transmitem muita
segurança, o que nos garante excelentes resultados! Tudo isso
devido a ampla experiência que possuem e hábito de estudo e
pesquisa! Sempre as recomendo com muita satisfação e votos

de muito sucesso!"

Leandra Gallo

Gerente Geral da Atlantica Hotels

!

!! !! !! !! !!

"Sou cliente e afortunado por receber assistência da
Dra Paula e toda sua brilhante equipe, em diversas

áreas jurídicas. Diariamente, sou surpreendido com o
apoio de forma detalhada, rápida, e muito diligente de

todos da Equipe da Maragno. Considero-os como
ótimos Business Partners, cujo atendimento é

extremamente humano, personalizado e eficiente, e
ainda, evidenciando uma postura de se importar com
o bom andamento dos negócios, de modo a mitigar

riscos e garantir a máxima rentabilidade. Sou grato e
recomendo seus serviços com toda segurança,
objetivando que outros executivos e empresas
possam se beneficiar da excelência da Maragno

Advogados Associados!"

Rafael Ramos Gimenez

Diretor Financeiro da InterContinental Hotels & Resorts –

Grupo IHG e Diretor Financeiro do Holiday Inn Parque

Anhembi

!
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Nome Email

Mensagem

ENVIAR

Se preferir, entre em contato por WhatsApp:

Endereço: Rua Da. Antônia de Queirós, 549 – salas 106/107

Higienópolis – CEP 01307-014 – São Paulo/SP | Brasil

Telefone: + 55 11 3256 7323
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