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TRABALHISTA



Vemos os negócios dos clientes como 
nossos, por isso somos capazes de prestar 
assessoria sobre temas não apenas jurídicos, 
mas também estratégicos e empresariais.

CONTATOS

CONSULTIVO
 • Prevenção e gestão de crises em processos 

que envolvem inspeções regulatórias e 
investigações de empregados e executivos nos 
mais variados contextos.

 • Assessoria jurídica preventiva para 
departamentos de Recursos Humanos. 

 • Elaboração e análise de contratos de trabalho, 
inclusive para contratação de estrangeiros.

 • Formatação ou harmonização de pacotes de 
benefícios e remuneração variável de curto e 
de longo prazo, incluindo planos de incentivo 
atrelados a ações.

 • Análise de Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e Programas de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) para 
avaliar a adequação à legislação em vigor 
(Normas Regulamentadoras – NRs).

 • Apoio em negociações sindicais e dissídios 
coletivos, com participação em mesas-
redondas e comissões de conciliação.

 • Elaboração de acordos e convenções coletivas 
de trabalho.

 • Assessoria em assembleias sindicais.

 • Elaboração de estudos e pareceres sobre 
temas de direito do trabalho e previdenciário, 
inclusive planos de previdência privada.

 • Assessoria na realização de auditorias 
trabalhistas.

CONTENCIOSO JUDICIAL  
E ADMINISTRATIVO
 • Representação de pessoas físicas e jurídicas 

em processos judiciais e administrativos 
relacionados à aplicação das normas 
trabalhistas e previdenciárias.

 • Representação de empresas e entidades 
sindicais em dissídios coletivos.

 • Assessoria e condução de processos de 
terceirização.

ESG
 • Elaboração, implementação e revisão de 

políticas afirmativas e políticas de diversidade.

 • Assessoria no cumprimento e fiscalização de 
cotas de aprendizes e PCDs.

 • Implementação de medidas para proporcionar 
inclusão no mercado de trabalho.

 • Palestras, treinamentos e webinars para 
prevenção de assédio moral e sexual no 
ambiente de trabalho.

 • Desenvolvimento de melhores práticas de 
gestão de pessoas e liderança.

 • Desenvolvimento de estratégias e 
procedimentos para gestão de riscos 
relacionados aos aspectos sociais do negócio 
empresarial.

 • Análise de contratos de trabalho e prestação de 
serviços para identificar situações irregulares.

 • Realização de investigações, pareceres 
e memorandos com avaliação de risco e 
recomendação de medidas para adequação do 
cliente aos aspectos sociais necessários, como 
diversidade, inclusão e não discriminação.
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SÓCIO

rtakano@machadomeyer.com.br 
+55 3150–7023
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agmassei@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7779

CAROLINE 
MARCHI
SÓCIA

cmarchi@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7457

DANIEL ALVES  
DOS SANTOS
SÓCIO

dasantos@machadomeyer.com.br
+55 21 3572–3000

DANIEL 
DIAS
SÓCIO

dtd@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7478

TRANSFORMAR  
É POSSÍVEL

Atuamos de forma direcionada e 
personalizada, o que nos permite oferecer 
propostas inovadoras e eficientes, de acordo 
com as necessidades de cada empresa, 
para apoiar a tomada de decisões seguras e 
ágeis. Fornecemos orientações em relação a 
todos os aspectos do direito do trabalho a 
organizações dos mais diferentes portes  
e setores.

Nossa assessoria jurídica leva em consideração 
as tendências, o posicionamento e a forma 
de atuação dos agentes da Secretaria do 
Trabalho, do Ministério Público do Trabalho 
e dos sindicatos, para dar visão abrangente 
e atualizada sobre todos os aspectos da 
situação específica do cliente e apresentar os 
elementos necessários para a tomada  
de decisões.

Para oferecer soluções completas e 
integradas, nossa equipe atua em interação 
com profissionais das demais áreas do 
escritório, em especial as que lidam com 
temas societários, tributários, regulatórios, 
de compliance e contencioso. 

Nossos profissionais são reconhecidos nos 
rankings das publicações mais relevantes 
do setor, como Chambers & Partners, Legal 
500, Análise Advocacia 500 e Latin America 
Corporate Counsel Association.

Sempre buscando soluções para evitar 
conflitos ou encerrá-los com o menor 
impacto possível para os negócios de 
nossos clientes, nossos serviços incluem:

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/andrea-giamondo-massei
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/caroline-marchi
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/daniel-alves-dos-santos
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/daniel-dias
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/rodrigo-seizo-takano


MACHADO
MEYER
.COM.BR

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award
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