Gestão de Direitos

A Gestão de Direitos Corporativos é uma das mais novas ferramentas utilizada pela moderna
técnica administrativa, permitindo ao cliente da Vellox, o aumento do foco na sua atividade-fim,
com a segurança de que seus direitos serão preservados pela gerência terceirizada de seu
departamento jurídico e contábil. Além de reduzir custos a médio e longo prazos, a
terceirização é uma estratégia com objetivos mais amplos:
• Permite a concentração de foco na atividade fim da empresa;
• É uma contratação de resultados, em oposição a mera contratação de serviços;
• Transforma o custo fixo de pessoal em custo variável;
• Intensifica a agilidade e a flexibilidade na definição e obtenção de dados gerenciais,
necessários para uma gestão.
Esta segurança de resultados está ancorada na utilização de uma estrutura externa ágil,
abrangente e flexível, que reúne especialistas multisciplinares altamente qualificados em
fornecer subsídios a todas as áreas do Direito, Contabilidade e Auditoria, envolvidas na
assistência jurídica empresarial.
A grande vantagem competitiva da atuação da Vellox na área de Gestão de Direitos
Corporativos é a formação multidisciplinar de sua equipe de Consultores, composta
principalmente por Administradores, Economistas, Engenheiros, Contadores, Auditores e
Advogados, todos com boa formação acadêmica e vasta experiência na vida corporativa.
Essa bagagem de conhecimentos múltiplos, acumulada ao longo dos anos, conduz a uma
perfeita integração com o suporte técnico-jurídico, pois os direitos corporativos dependem de
conhecimentos em várias áreas para que surtam resultados práticos e seja alcançado o nível
de excelência.
Assim, ao contratar a Vellox, a empresa-cliente realiza um verdadeiro outsoursing de seu fake
rolex
departamento jurídico e contábil, passando todos os seus direitos a ser geridos por consultores
experientes que contam com o suporte técnico de advogados e contadores especializados em
todas as áreas do direito empresarial, sem qualquer custo adicional.
O serviço de Gestão de Direitos envolve tanto as partes consultiva e preventiva, especialmente
nas áreas tributária, previdenciária, trabalhista, societária, quanto no contencioso, onde os
advogados e estagiários contratados atuam com total independência técnica.
Para o perfeito gerenciamento dos processos judiciais e administrativos, a Vellox utiliza os mais
modernos softwares, permindo o acesso do cliente ao seu banco de dados com o uso de
senha pessoal.
Através da internet, em qualquer ponto do mundo, o empresário-cliente poderá saber em
tempo real o correto andamento de seus processos judiciais e administrativos, pois as
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atualizações são automáticas através de links ligados a todos os Tribunais Brasileiros e
principais Órgãos da Administração Pública.
No mesmo sentido, o programa emite relatórios com a freqüência desejada (diário, semanal,
quinzenal, etc..) e envia, automaticamente, via e-mail ou, caso seja solicitado, o cliente recebe
o relatório da forma impressa, ficando ciente de todos os acontecimentos e incidentes
processuais.
A Gestão de Direitos na área contábil, envolve a terceirização da elaboração de toda a
contabilidade gerencial, fiscal e de pessoal, do planejamento tributário e da auditoria interna
automática, sem qualquer custo adicional.
Ao decidir pelo outsoursing dos departamentos jurídico e contábil, o cliente-parceiro transfere
para a Vellox todos os problemas inerentes a esses setores altamente técnicos, focalizando
sua máxima atenção às atividades específicas do seu negócio, deixando para nós a
responsabilidade e a solução dos problemas que não fazem parte de sua especialidade,
aumentando a qualidade e a eficiência no atendimento de seus clientes, com custo-benfício
muito menor.

Suporte Técnico - Jurídico
Vasconcellos & Cavalcante - Advogados Associados
Contribui com suporte jurídico nas seguintes áreas:
Direito Civil
Execuções; Cobranças; ações de indenização, planejamento sucessório; testamentos;
doações; inventários.
Direito Bancário
Revisão e renegociação de contratos; defesas e administração de passivos bancários.
Direito Tributário
Defesas fiscais: administrativas e judiciais; consultoria e planejamento tributário.
Direito Administrativo
Licitações internas e internacionais; contratos administrativos; responsabilidade civil do Estado
por atos lícitos e ilícitos; Lei de Responsabilidade Fiscal dos administradores públicos com
atuação preventiva ou no contencioso.
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Direito Ambiental
Orientação preventiva sobre o atendimento às leis ambientais; defesa de multas na esfera
administrativa e no contencioso.
Direito Societário
Litígios entre sócios e acionistas; dissolução e liquidação judicial de sociedade; constituição de
sociedade; transformação de tipo jurídico de sociedade; elaboração de estatutos sociais e
contratos sociais visando garantir direitos e evitar/amenizar futuros litígios societários3B
planejamento de sucessão societária; fusão; cisão; incorporação societária; assessoria na
compra e venda de empresas; etc.
Direito Comercial
Recuperação judicial, falências; ações de indenização por inadimplemento de obrigação
comercial; elaboração de contratos comerciais.
Direito Trabalhista
Defesa Empresarial nos litígios individuais e nas negociações e dissídios coletivos.

3/3

