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08:40 - Credenciamento aos Participantes
09:00 - Abertura do Seminário pelo Presidente de Mesa

Planejamento
Estratégico do
Departamento
Jurídico

09:00 - IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DAS EMPRESAS
Briefing: Discutir como os departamentos jurídicos devem tornar-se uma unidade de negócio dentro das empresas e, com isso, uma estruturação departamental
eficiente faz-se necessária. Fundamental considerar os interesses e estratégias da empresa e seus negócios, bem como estabelecer critérios seletivos na
definição do perfil de seus profissionais e terceiros, visando obter-se uma gestão eficiente do departamento para justificar-se e sustentar-se ao alto escalão,
assegurando a funcionalidade e importância do departamento jurídico
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Alinhamento da gestão do Departamento Jurídico às estratégias organizacionais;
Definição da estrutura e dimensionamento do jurídico;
Criação de missão, visão e valor do departamento jurídico;
Qual a expectativa dos acionistas e da alta administração em relação ao Departamento Jurídico.

Leonardo Leite, Advogado Especializado em Negócios, Consultor em Gestão Jurídica e Professor de Direito dos Negócios e Gestão Jurídica
10:20 - Intervalo para Café
10:40 - O PAPEL ATIVO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E A INTEGRAÇÃO COM AS DIVERSAS ÁREAS DA EMPRESA
Briefing: Apresentar um modelo prático sobre como o jurídico deve exercer um papel ativo na companhia e os benefícios que a integração entre o jurídico e as
demais áreas pode trazer para que a empresa fortaleça a comunicação, maximize sinergias, mitigue riscos e consequentemente reduza custos, permitindo a
correta visibilidade ao departamento jurídico.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A integração departamental como ferramenta de marketing para o jurídico;
Como envolver-se de forma estratégica com as demais áreas da empresa;
Como agir preventivamente nos pontos identificados pela auditoria;
Participação dos advogados no atendimento à fiscalização;
Procedimentos para reduzir os riscos de contingências;
Monitoramento conjunto e contínuo dos riscos.

Christiana Abbade do Couto, Legal and Compliance Latin America do GRUPO VOLVO
11:40 - ATUAÇÃO PREVENTIVA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO NA GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
Briefing: Explorar como o crescimento das operações corporativas obriga a integração de diversas áreas e atividades da companhia, que passam a desempenhar
papéis estratégicos para os objetivos do negócio. Nesse contexto, o departamento jurídico desempenha um papel fundamental na gestão das informações de
modo a maximizar as sinergias e evitar que sejam criados conflitos que prejudiquem os próprios objetivos da companhia.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Como criar e manter parcerias e alianças estratégicas departamentais;
Gestão de atividades reguladas;
Desenvolvimento do relacionamento com os “clientes internos”;
Atuações vinculadas aos objetivos corporativos.

André Chidichimo de França, Gerente Jurídico na ODONTOPREV
12:40 - Intervalo para Almoço
14:00 - COMO ESTRUTURAR DE FORMA ESTRATÉGICA A ÁREA DE CONTENCIOSO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Briefing: Compartilhar práticas de mercado sobre a estruturação e definição da área de contencioso da empresa, fazendo uma análise prática desde a definição
dos objetivos até a operacionalização da metodologia ideal ao tipo de negócio da organização, tendo como objetivo dinamizar os processos e evitar custos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Metodologias para reduzir a entrada de novos processos e consequentemente evitar despesas;
Organização e dimensionamento do contencioso jurídico;
Contratação de advogados internos e/ou escritório de advocacias;
Definição do perfil ideal do advogado para o departamento;
Mudanças nos processos e o suporte à gestão jurídica trabalhista, cível e tributária.

Gustavo Biagioli, Legal & Compliance Director da JLL
15:00 - KPI - INDICADORES DE DESEMPENHO E CONTROLES NO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Briefing: Conscientizar o advogado sobre a importância de adotar um conjunto de métricas e indicadores, visando mensurar o desempenho as atividades
executadas, bem como o monitoramento dos riscos do jurídico para antecipação de problemas. Além disso, quantificar o sucesso do departamento jurídico é
fundamental para garantir sua posição estratégica na companhia
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mapeamento dos processos e identificação de riscos relevantes;
Mensuração dos riscos legais identificados;
Construção de critérios de mensuração dos resultados;
Definição das métricas e indicadores de performance.

Fernando Zanetti, Diretor Jurídico da BUNGE
16:00 - Intervalo para Café

PAINEL DE DEBATES
16:20 - DESAFIO DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO COM OS OBJETIVOS DA COMPANHIA
Briefing: Trazer uma experiência diferente e inovadora, comparando as práticas de empresas de diferentes segmentos, explorando os principais desafios de
transformar o departamento jurídico em uma área estratégica na empresa, garantindo maior participação nas decisões do board e reconhecimento do publico
interno
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Como conseguir o reconhecimento e comprometimento dos líderes em ações preventivas;
Participação efetiva do jurídico nos resultados e consequentemente na geração de lucro da companhia;
Atuação no gerenciamento da matriz de riscos;
Estabelecimento e acompanhamento de metas individuais e departamentais;
Apresentação de resultados concretos que demonstrem a possibilidade de reduzir gastos e evitar perdas;
Como envolver o departamento jurídico nos projetos de negócios da empresa.

Roberta Codignoto
Diretora Jurídica
STAPLES

Guilherme Poggiali
Diretor Jurídico
USIMINAS

Ana Luiza David
Diretora Jurídica
DISNEY AND ESPN MEDIA NETWORKS

17:50 - Considerações Finais
18:00 - Encerramento do Seminário e Entrega dos Certificados
para atualizações no programa, acesse

www.b2group.com.br

opiniões de quem participou da última edição

Prezado Advogado,

“O evento superou as expectativas ao trazer para o debate temas bem
reais ao novo modelo jurídico”
F.J.P., Gerente Jurídico da HONDA

De entrave ao desenvolvimento à facilitador de
negócios . É assim que o departamento jurídico começa
a ser visto em muitas organizações de todo o país.

“Visão estratégica e compartilhamento de informações”
T.B.J.S., Diretoria Jurídica da SODEXO PASS

Vivemos atualmente uma mudança de paradigma em
relação a participação do jurídico nas estratégias das
empresas e, inserí-lo no planejamento, alinhando metas
e objetivos tornou-se o grande desafio da área.

“Conteúdo e profissionais muito bons, bem como programação e
atendimento”
S.A.D., Superintendente Jurídica da COPEL
“Apresentações claras e objetivas que atingiram as metas propostas”
W.C.S.V., Advogada da MARINGÁ FERRO-LIGA
“Palestras excelentes, que atingiram o objetivo de fazer raciocinar
sobre os temas e principalmente incentivaram colocar ideias em
prática”
C.M.R., Chefe da Divisão Contencios da ELETROBRAS

Diante deste novo cenário, a B2G desenvolve um
seminário inovador com a proposta de trazer uma visão
estratégica sobre a inclusão do departamento jurídico
nas decisões e, principalmente, no desenvolvimento de
novos negócios para as companhias ao apoiar as
tomadas de decisões.
Participando deste encontro, será possível determinar
como o advogado deve atuar no processo de
estruturação dos negócios; como envolver-se com as
demais áreas da empresa; além de conhecer cases bem
sucedidos de alinhamento da gestão do Departamento
Jurídico às estratégias organizacionais.

Por que Participar?
ü

Entender a participação do advogado na construção
das diretrizes e estratégias corporativas

ü

Conhecer os principais modelos de estratégias de
gestão dos departamentos jurídicos de grandes
empresas

ü

Ava l i a r a s c o m p e t ê n c i a s n e c e s s á r i a s pa r a o
desempenho das funções gerenciais do departamento
jurídico

ü

Definir as ferramentas de gestão mais úteis para
aplicação em seu segmento.

ü

Mensurar o desempenho das atividades executadas e
monitorar os riscos do jurídico para antecipação de
problemas

Reserve sua agenda agora e participe conosco!

Eduardo Bonatto, Gestor de Conteúdo

Quem Participará?
A B2G possui parceria com a
Associação de Assistência à Criança Deficiente,
entidade privada e sem fins lucrativos.
A AACD trabalha em prol do bem-estar e da
reintegração de pessoas com deficiência física, há
mais de 60 anos. Nossa empresa desenvolve,
voluntariamente, capacitação executiva com foco
no desenvolvimento dos funcionários e voluntários.

Diretores, gerentes, auditores, controllers,
contadores, coordenadores, gestores,
supervisores, consultores, especialistas e
administradores da s área s jurídica,
auditoria, financeira, administrativa,
planejamento estratégico,
controles internos e riscos.

agenda
19 de março de 2015
Horário de Realização: 9:00 às 18:00

efetive sua inscrição, entre em contato
atendimento@b2group.com.br

local de realização

www.b2group.com.br

Pestana São Paulo Hotel

+55 11 3803 9722
+55 11 2626 9161

Rua Tutóia, 77 - Jardim Paulista
São Paulo – SP
Telefone para hospedagens:
+55 11 3059 5192
Incluso: certificado, estacionamento, coffee
break e almoço

A B2G tem o compromisso de levar até você a discussão dos temas mais relevantes no mundo corporativo, antecipando
tendências e promovendo debates que são fundamentais para tomada de decisões estratégicas. Nossos treinamentos foram
estruturados para atender as necessidades do mercado e assim empenhamos todos os esforços para que a temática do
evento seja cumprida conforme nosso objetivo inicial, mesmo quando circunstâncias que fogem do nosso controle
levarem a substituições, alterações ou cancelamentos de palestrantes e tópicos. A B2G reserva-se no direito de atualizar a
programação do evento, caso julgue necessário, e informar a mudança no site www.b2group.com.br assim que possível.

investimento
consulte condições para grupos

por pessoa ______ R$ 2.180,00
até 27/02 ______ R$ 1.980,00
até 13/02 ______ R$ 1.880,00
boleto / transferência /

