PROJETOS
ESPECIAIS
Os Projetos Especiais consistem em iniciativas de prazo
determinado, onde mergulhamos nas operações do cliente
e identificamos oportunidades de ganho ou soluções para
gargalos, sempre levando em conta o que permite a lei e as
posições dos órgãos de controle e fiscalização, agências de
regulação, órgãos da administração pública e as mais altas
cortes do Poder Judiciário. Nesse produto proporcionamos
maximização do tempo de disponibilidade da força de trabalho e simplificação/desoneração de rotinas, implicando
diretamente na redução de custos.

Na esfera trabalhista temos
forte atuação no Direito Coletivo do Trabalho. Trata-se de
área fortemente impulsionada
pela Reforma Trabalhista e
que ganhou destaque central
na sustentabilidade dos empreendimentos. A liberdade e
força trazidas pela nova legislação permitem muitas inovações e soluções ajustadas
ao dia a dia das empresas,
como por exemplo o sistema
de auto-gestão de jornada ou
a eleição de cargos a serem
contabilizados nas cotas de
contratação de deficientes.
A técnica, habilidade negocial e visão estratégica nas
relações sindicais diárias e na
construção dos instrumentos
coletivos são decisivos nesse
novo cenário, especialmente
pela tração que os acordos
e convenções coletivas terão
para trazer grandes soluções
quando bem negociados e
escritos ou grandes dificuldades quando o contrário acontecer.

PROJETOS ESPECIAIS

PROJETO ÊXITO
E CAUSA RAIZ
Apresentamos como serviços de excelência a
Administração de Passivo e Contencioso, onde as
informações são mapeadas, a causa raiz das demandas
são identificadas, são apresentadas opções de solução e
tomada de decisão subsidiada em planos de ação com
metas a serem atingidas. Com planos estruturados e equipe
dedicada, atinge-se significativa redução no desembolso e
despesas com processos.
Quando se trata de redução de estoque de processos,
temos experiência em mapear e propor soluções de curto,
médio e longo prazos. Executamos ou capacitamos o time
indicado pela empresa para aplicação das estratégias de
vitória e encerramento dos processos e, o mais importante,
com significativa redução de novas ações. Tudo com métodos
de medição objetivos, que demonstram seus primeiros efeitos
em até 06 (seis) meses.
Em via paralela, a visão multidisciplinar na análise de riscos
permitiu a otimização da assessoria jurídica consultiva como
elemento viabilizador das estratégias da empresa. Tratase do Assessoramento Integral, envolvido diariamente nas
decisões e que permite a blindagem do empreendedor a
cada passo do seu negócio. Nessa modalidade, times de
especialistas dedicados permitem antecipação de riscos
e/ou o retorno às demandas da empresa em 24 horas,
tornando rápida, eficaz e segura a cadeia decisória.
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