




 
Quem somos
Martorano Law é uma boutique 

brasileira e independente, focada nas 

práticas Antitruste e de Privacidade e 

Proteção de Dados.  

Nosso principal objetivo é obter soluções inovadoras com uma 
equipe coesa de advogados e economistas integralmente focada 
em resolver questões complexas, auxiliando empresas a adotarem as 
melhores estratégias em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

Nossos diferenciais:
Disponibilidade

Estamos online 
24/7 por meio de 
todos os meios de 
comunicação: e-mail, 
telefone, celular, chat, 
WhatsApp exclusivo e 
teleconferência.

Rapidez na entrega sem perder a qua-
lidade: o tempo dos nossos colabora-
dores é gerenciado de forma que 50% 
das suas horas estejam diariamente 
disponíveis para assumirem demandas 
urgentes ou realizarem pesquisas sobre 
os mercados em que atuamos. 

Todos os nossos advogados 
detêm expressivo currículo 
acadêmico, formação em 
Universidades de primeira 
linha, são mestres ou mes-
trandos e falam pelo menos 
três idiomas.
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Pessoalidade

Atendimento direto pela sócia fundadora em todas as etapas da prestação 
de serviço: contratação, execução, entrega e implementação.

Mais do que advogados de clientes, somos advogados de mercados. 
Analisamos todo o contexto jurídico-econômico-político que permeia os 
setores de atuação dos nossos clientes antes, durante e depois de 
efetuarmos a nossa análise jurídica.

Entendemos que o acompanhamento dos casos que patrocina-
mos é de nossa inteira responsabilidade. Por isso, não cobra-
mos ligações e comunicações de rotina dos nossos clientes, 
tampouco material de escritório (impressão, etc.).



Comunicação
eficiente

Todos os nossos 
documentos são 
elaborados de 
forma prática, clara 
e objetiva: desde 
a Proposta de 
Honorários até a 
Fatura de Serviços. 

Possuímos tradutores 
in-house e on-
demand em todos os 
principais idiomas para 
entregar o trabalho 
final na linguagem de 
preferência dos nossos 
clientes.

Todos as nossas consultas 
são respondidas em pelo 
menos dois formatos:

(i) memorando escrito 
detalhado e (ii) infográfico 
sintetizando os principais 
pontos.

Documentos objetivos e no idioma do cliente

Todos os nossos trabalhos são 
acompanhados de infográficos, 

tabelas, cronogramas, fluxogramas, 
esquemas e ícones para facilitar a 

compreensão e economizar o tempo 
dos nossos clientes na análise das 

soluções que propomos.

Apresentação eficiente



Tecnologia e 
Segurança da 
Informação 

A segurança da informação 
é uma de nossas principais 
prioridades. Investimos 
pesado para garantir 

que as informações de 

nossos clientes jamais 

sejam expostas. A nossa 
infraestrutura é 100% online 
e paper-free. 

Utilizamos o sistema 
operacional mais moderno 
disponível no mercado: o 
GSUITE, que nos permite 
franquear acesso online 
aos nossos clientes a todos 
os seus documentos de 
trabalho de qualquer lugar 

e a qualquer hora.

Todo o nosso sistema 
de gerenciamento de 
documentos é feito por 
meio de nuvem do Google 
(Drive) com back up 
automático de segurança 
e outros dois provedores: 
Microsoft (One Note) e 
Apple (iCloud).

Utilizamos os 
melhores firewalls 
do mercado (Cisco 
ASA e a Barracuda 
CloudGen) para 
blindar os nossos 
sistemas e as nossas 
nuvens de quaisquer 
cyber ataques. 

Oferecemos total flexibilidade por meio 
de sistema internacional de time sheet 

que nos permite inserir débitos em 
qualquer moeda e idioma e oferecer a 
conversão cambial no tempo real em 
que os débitos são lançados.

Nossas apresentações 
são sucintas, dinâmicas e 
elaboradas no software Prezi.

Oferecemos dial-in 
gratuitos e ilimitados com 
números de conexão para 
qualquer lugar do mundo.

Segurança da Informação

Gerenciamento de

Documentos Firewalls Comunicação



A nossa ampla experiência em território nacional e internacional nos permitiu construir mais de 100 
parcerias efetivas com diversos escritórios baseados na América do Norte, América do Sul, Europa e 
Ásia, o que nos habilita a atuar sem fronteiras nos assuntos que envolvam outras jurisdições.

Estamos aptos para atender demandas nos idiomas português, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

Compliance 
& Reputação

Realizamos 
background check 
criminal, cível e fiscal 
de todos os nossos 
colaboradores antes e 
durante a contratação.

Todos os 
integrantes do 
Martorano Law têm 
certidões negativas 
em todas as 
instâncias e fóruns. 

Todos os nossos colaboradores 
recebem treinamento de compliance 
e de diversidade quando ingressam 
no escritório, além de assinarem o 
Acordo de Confidencialidade que 
garante o sigilo das informações que 
recebemos de nossos clientes.

Nosso escritório está 100% 
adequado à legislação nacional 
e internacional de anticorrupção 
e proteção de dados: possuímos 
Código de Ética & Compliance, 
Políticas de Privacidade, Cookies 
e Termos & Condições próprios.

Contratamos 
Seguro de 
Responsabilidade 
Civil com a 
Barclays.

Atualidades

Monitoramos diariamente os mercados de atuação de TODOS os NOSSOS 
CLIENTES, antecipando tendências, operações de M&A e investigações 
governamentais envolvendo concorrentes. 

Patrocinamos diversos 
eventos próprios e em 
parceria com outros 
escritórios e oferecemos 
palestras e treinamentos 
in-house para nossos 
clientes e seus executivos 
e colaboradores.

Nossa sócia fundadora, 
Luciana Martorano, é 
anualmente convidada para 
ministrar palestras nos 
eventos de antitruste e de 
data privacy mais importantes 
da Europa, Estados Unidos e 
América Latina.

Nossos clientes 

são SEMPRE OS 

PRIMEIROS a 

saberem dos fatos e 

atos mais relevantes 

dos seus mercados.

Experiência sem fronteiras

Já aprovamos, sem restrições, 

mais de 70 

operações 

de M&A, 
incluindo 3 dos casos mais 
complexos já analisados pelo 
CADE em toda a história. 

Somos um dos seletos escritórios 
no Brasil com experiência em 
negociação de acordos de 
leniência e estamos acostumados 
a conduzir investigações antitruste 
multijurisdicionais. O nosso recorde 
de arquivamento de investigações 
por condutas anticompetitivas 
reafirma a qualidade das nossas 
teses de defesas.

Estamos à frente do 
desenvolvimento de políticas 
sofisticadas de proteção de 
dados e privacidade para as 
maiores empresas brasileiras, 
elaborando, aprimorando 
e auditando políticas para 
tornar o processo de utilização 
e transferência de dados 
seguro e eficaz.



Representamos organizações em todos os se-

tores econômicos, de startups recém-nascidas 

a empresas multinacionais, perante Órgãos de 

Governo, Agências Reguladoras e o Judiciário. 

Agricultura Atacado Aviação Bens de 

Consumo

Comunicação Construção Educação Energia

Finanças Infraestrutura Manufatura Mídia

Mineração Moda & Luxo Papel e 

Celulose

Saneamento

Saúde Seguros Serviços Startups e

Fintechs

Tecnologia Telecomunicação Transporte e 

Logística

Varejo



Nossas áreas de atuação

O CADE tem atuado cada vez com mais rigor na análise 
de operações de M&A e formação de joint-ventures e na 
investigação de cartéis e condutas anticompetitivas. 

A identificação prévia de riscos permite às empresas evitar 
problemas antitruste ou, até mesmo, anteciparem-se na 
negociação de remédios com as autoridades, a fim de 
impedir e/ou reduzir as rigorosas multas que vêm sendo 
impostas pelas autoridades antitruste no Brasil.

Pessoas jurídicas  

De 0,1 a 20% do 
faturamento bruto 
anual da empresa

Multas 

do CADE

Condutas 

Anticompetitivas

Enganosidade

Gun Jumping De R$ 60 mil a R$ 60 milhões

De R$ 5 mil a R$ 5 milhões

Pessoas físicas 

Administradores: de 1 a 20% do 
valor da multa aplicada à empresa
Indivíduos: R$ 50 mil a R$ 2 bilhões

Nosso escritório tem vasta experiência na atuação de todos os procedimentos envolvendo direito da 
concorrência, com histórico de vitórias relevantes que resultaram na economia de milhões de reais 
para diversos clientes nacionais e internacionais que se viram envolvidos em investigações antitruste.

Atos de 

Concentração

Contencioso

Antitruste

Cartéis

Compliance Arbitragem

Condutas 

Anticompetitivas

Antitruste 
de A a Z



Privacidade & 
Proteção de Dados
de @ a .com

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de 
Dados Brasileira (LGPD), fica ainda mais evidente a urgência 
das empresas se adequarem à nova legislação para 
evitarem a imposição de multas significativas que podem 
chegar a R$ 50 milhões por infração.

Em termos gerais, a adequação à LGPD requer a revisão de 
TODOS os processos, documentos, contratos e estrutura de 
tecnologia da informação.

Também é necessário desenvolver ou adaptar – para as 
empresas que já possuem – as políticas de cookies, de 
privacidade e os termos de uso do website.
Como consequência, as empresas devem adotar medidas 
de compliance com enfoque na prevenção de riscos em 
relação aos dados em tratamento. Para isso, a LGPD obriga 
as empresas a implementarem códigos de conduta, políticas 
de governança e sistemas de segurança de quaisquer dados 
pessoais coletados.
 
Martorano Law oferece as melhores soluções para a 
adequação dos seus clientes à nova lei, desenvolvendo 
projetos personalizados de acordo com a área de atuação e 
porte das empresas que atende. 

Para poder oferecer essa customização, firmamos 
parcerias com diversas empresas de auditoria e 

consultoria que atuam em conjunto com o nosso time 
para implementarem o programa de proteção de dados 
que desenvolvemos com a melhor tecnologia disponível.



Conheça as etapas essenciais do nosso Projeto de adequação à 

Lei Geral de Proteção de Dados:

Diversidade e 
responsabilidade social

Análise de 

risco

Implementação 

& 

Monitoramento

Desenho

Definição
do escopo

Implementação

Mapeamento
Fluxo de 
Dados

Treinamento

Mapeamento
Falhas

Modelo de 
Fábrica

Estratégia

Teste e
Monitoramento

Governança
& Modelo

Mapeamento
e Inventário

Política, 
Procedimentos 

& Impactos

Gestão 
de Risco & 
Contratos

Somos fortemente engajados na 
promoção de um ambiente social e 
de trabalho diversificado e inclusivo 
que apoie o recrutamento, a retenção 
e a promoção de mulheres, negros, 
indivíduos LGBTQ+ e indivíduos com 
necessidades especiais.

Temos o orgulho de ser um dos poucos 
escritórios de comando feminino e um dos 
escritórios do Brasil que mais apoia projetos 
de diversidade, oferecendo trabalho jurídico 
pro bono, cursos com voluntários, doações 
em dinheiro, patrocínio e parcerias com 
diversas entidades.

Fundadora | Luciana Martorano

Possui significativa experiência em todos os procedimentos de natureza 
concorrencial, representando empresas nacionais e multinacionais pe-
rante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em 2019, 
foi eleita Secretária Geral da Comissão de Estudos da Concorrência e 
Regulação Econômica (CECORE) da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional de São Paulo (OAB-SP), para o triênio 2019/2021.





Antitruste
Privacidade e Proteção de Dados
Excelência. Experiência. Estratégia. Ética.

www.MartLaw.com.br

Conecte-se com o escritório: 


