
Soluções Legais Para Questões Trabalhistas Em Todo 
O Mundo. Respostas Regionais. Foco Local.



A Littler Global oferece soluções legais na área  
trabalhista para empresas em todo o mundo que  

atuam no âmbito local, regional e global.

Com mais de mil e trezentos advogados que representam  
empresas em todos os aspectos relacionados ao trabalho  

e emprego, a Littler serve como um provedor único de  
soluções para a comunidade de empregadores globais.

Com uma abordagem global integrada, nossos serviços  
são prestados por nossos advogados e parceiros  

locais através de um único ponto de contato. 
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Nossa assessoria legal é dividida em seis grupos principais que incluem uma ampla gama de serviços. 
Nossa abordagem global, aliada à aplicação de tecnologia de ponta, torna a Littler uma assessora jurídica 
fundamental para empresas na área do direito do trabalho.

Consultoria geral 
trabalhista

Resolução de 
conflitos e litígios

Compliance

Governança 
corporativa 

no direito do 
trabalho

Gestão do 
conhecimento e 

treinamento

Relações 
trabalhistas

Serviços Internacionais
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• Requisitos de pré-contratação, exames médicos e toxicológicos, verificações de registros e 
antecedentes criminais

• Rescisão, demissão em massa, reestruturação, cálculo de indenização e consultas com  
representantes dos trabalhadores 

• Impostos sobre a folha de pagamento, encargos sociais, pensões e previdência social 

• Remuneração, criação de estruturas de remuneração, criação de planos de remuneração 
regional, planos de vendas e comissões regionais e planos de ações 

• Contratação de pessoal, prestadores de serviços independentes, terceirização de folha de 
pagamento e contratação de terceirizados

• Mobilidade global e expatriados 

• Auditoria para fusões e aquisições, terceirização e integração pós-fusões e aquisições 

Nossos advogados auxiliam clientes a tomar decisões práticas e estruturar suas relações de trabalho da 
maneira mais econômica e eficiente. 

Começando com os requisitos de pré-contratação, vistos, exames médicos, verificações de registros 
e antecedentes criminais, nossos advogados orientam os clientes sobre abordagens eficazes e em 
conformidade com a lei para contratação de pessoal, incluindo acordos para expatriados, uso de prestadores 
de serviços independentes, emprego direto, ou indireto usando agências. 

Nossos advogados orientam os clientes na implementação de planos de remuneração e na elaboração de 
políticas de remuneração sobre vendas e comissões. 

Nossa equipe está disponível para treinar, ensinar e auditar o sistema de folha de pagamento do cliente para 
ajudar a garantir a precisão da implementação do sistema de folha e minimizar o risco de responsabilidade. 

As rescisões dos funcionários são uma das principais preocupações enfrentadas pelos empregadores. Os 
advogados da Littler são experientes em consultoria em todas as etapas do processo, desde o cálculo do 
pacote de indenização e a negociação de um acordo de liquidação, até o cumprimento do acordo em juízo, 
se necessário.  

Consultoria Geral Trabalhista
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• Expatriados e executivos 

• Prestadores de serviços independentes 

• Categorias protegidas e demissão injusta 

• Causas administrativas e de segurança e saúde ocupacional 

• Arbitragem, mediação e conciliação 

• Contencioso judicial internacional, nacional e além fronteiras  

• Conciliação e litígio com representantes de classe 

A Littler defende empresas em reclamações e processos administrativos e judiciais que envolvem um ou 
mais países. 

Aplicamos nossa vasta experiência e nosso profundo conhecimento a casos que envolvem empregados 
internacionais (expatriados e cessionários), prestadores de serviços independentes, trabalhadores que 
recebem proteção especial e casos de demissão injustificada. 

Tratamos de processos administrativos e reclamações sobre questões de saúde e segurança no trabalho por 
meio de nossa equipe de advogados experientes. 

Para auxiliar nossos clientes de modo mais rápido e econômico, a Littler desenvolveu soluções de tecnologia 
que permitem que as empresas monitorem seus casos país por país e em nível regional. 

A Littler tem ampla experiência em relações trabalhistas, estratégias de negociação e técnicas de resolução 
de conflitos, além de contar com uma parceria com a Cornell University para apresentar a Littler-Cornell 
Conflict Resolution Academy por meio de sessões de treinamento privadas em grupo e personalizadas. 

Serviços de Resolução de Conflitos e Litígios
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• Dissídio coletivo 

• Planejamento, negociação, implementação e administração 

• Defesas e resoluções de conflito e controvérsias 

• Acordo macro internacional de relações do trabalho 

• Campanhas globais 

• Sindicatos globais, regionais e nacionais 

• Comissões de trabalhadores e representantes de funcionários

 

Sindicatos e relações do trabalho podem ser uma das questões mais importantes e desafiadoras para 
empregadores multinacionais. 

Negociações sindicais são extremamente complicadas, e o planejamento adequado é fundamental  
para o êxito. 

A Littler conta com advogados experientes em relações trabalhistas que são negociadores líderes  
em suas jurisdições. 

A Littler desenvolveu o Littler Negotiation System, que é ministrado na Littler-Cornell University Dispute 
Resolution Academy para a América Latina em vários locais. 

Serviços de Relações Trabalhistas
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• Criação e implementação de planos de compliance 

• Código de ética 

• Manual de compliance

• Proteção de dados 

• Compliance regional 

• Lista de verificação (checklist) para cada país 

• Investigações internas 

• Auditorias regionais e locais 

A Littler tem profunda experiência em auditorias de compliance com a legislação trabalhista e em 
investigações internas. 

A Littler cria e implementa planos de compliance regional e local, códigos de ética, manuais e políticas de 
proteção de dados. 

Esses serviços são complementados por uma prática de treinamento que disponibiliza as ferramentas 
necessárias para ajudar a tornar os empregadores bem-sucedidos nessa área.

Assessoramento em Compliance
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• Responsabilidade social corporativa e gerenciamento da cadeia de suprimentos 

• Políticas de folha de pagamento e de remuneração de executivos 

• Políticas de relações trabalhistas 

• Políticas normativas para funcionários internacionais 

• Código de ética e de conduta 

• Manuais e regulamentos internos para cada país 

É importante que os empregadores implementem uma governança trabalhista eficaz. 

Nossa equipe tem experiência em criar, elaborar, implementar e auditar as políticas com as quais um 
empregador precisa lidar antes de entrar em um novo país. 

As políticas do local de trabalho, como manuais e regulamentos internos de funcionários, códigos 
de conduta, políticas de pessoal internacional, remuneração de executivos e responsabilidade social 
corporativa, devem ser cuidadosamente estruturadas (normalmente variando de um país para outro) para 
que um empregador seja bem-sucedido em suas estratégias de recursos humanos. 

Serviços de Governança Corporativa  
Relacionada ao Trabalho
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• Treinamento em negociação e resolução de controvérsias 

• Relações trabalhistas e dissídio coletivo 

• FCPA e treinamento de práticas de combate à corrupção 

• Relatório de pesquisa de legislação de países múltiplos 

• Recursos de compliance para várias jurisdições através do programa GPS® da Littler 

A Littler fornece aos nossos clientes ferramentas sofisticadas de informação e treinamento para que eles 
estejam sempre atualizados sobre as contínuas mudanças na legislação trabalhista e suas implicações nos 
recursos humanos. 

Nossas ferramentas de tecnologia para litígio internacional e recursos de gestão de conhecimento regional 
abrangem as principais questões trabalhistas nas principais economias mundiais e auxiliam nossos clientes a 
lidar com seus diversos desafios no mundo todo. 

As Conferências Globais da Littler proporcionam aos clientes uma aprendizagem aprofundada a nível local e 
regional. No que diz respeito ao treinamento em gestão e supervisão, a Littler oferece treinamento regional 
e local sobre todos os aspectos da legislação trabalhista. 

A Littler é reconhecida mundialmente pelo treinamento em temas internacionais, como conformidade com 
a lei FCPA, políticas e práticas de combate à corrupção, leis e políticas de proteção de dados, estratégias de 
dissídio coletivo e resolução de conflitos. 

O Departamento de Gestão de Conhecimento (KM, Knowledge Management) da Littler é composto por 
advogados trabalhistas experientes, tecnólogos, pesquisadores jurídicos e administradores de conteúdo 
dedicados a melhorar o acesso do cliente ao considerável acervo e recursos da Littler. Por meio dos serviços 
de suporte de pesquisa, das tecnologias e das aplicações do departamento de KM, utilizamos tecnologias 
criativas para distribuir informações jurídicas e prestar serviços aos nossos clientes.

Gestão de Conhecimento e Serviços de Treinamento
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Presença Global da Littler 

Escritórios da Littler

Advogados da Littler capacitados para exercer a profissão 

Escritórios Colaboradores da Littler
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FALE CONOSCO

Para obter mais informações sobre os nossos escritórios globais, acesse: littler.com/littler-global

Para contatos em português: Renata Neeser, Sócia, Nova York - rneeser@littler.com

Escritórios Globais da Littler 

ALEMANHA
Berlim 
Tel: (49) 30-259 25 890 
Düsseldorf 
Tel: (49) 211-13 06 560 
Hamburgo 
Tel: (49) 40-554 34 560 
Munique 
Tel: (49) 89-41 611 630

CANADÁ
Toronto
Tel: (647) 256-4500

COLÔMBIA
Barranquilla
Tel: (57-5) 385-6071
Bogota
Tel: (57-1) 317-4628

COSTA RICA
San Jose
Tel: (506) 2545-3600

EL SALVADOR
San Salvador
Tel: (503) 2296-9500

ESTADOS UNIDOS
San Francisco
Tel: 415 433-1940

FRANÇA
Lyon
Tel: (33) 0 4 78 62 15 00
Paris
Tel: (33) 0 1 44 51 63 80

GUATEMALA
Cidade da Guatemala
Tel: (502) 2335-1874

HONDURAS
San Pedro Sula
Tel: (504) 2550-2532

MÉXICO
Cidade do México
Tel: (52-55) 5955-4500
Monterrey
Tel: (52-81) 8851-1200

NICARÁGUA
Manágua 
Tel: (505) 2225-3156

PANAMÁ
Cidade do Panamá
Tel: (507) 830-6552

PERU
Lima
Tel: (511) 226-1600
PORTO  RICO
San Juan
Tel: (787) 765-4646

REINO UNIDO
Londres
Tel: +44 (0)20 3375-0333

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
Tel: (809) 472-4202

VENEZUELA
Caracas
Tel: (58-212) 610-5450
Valência
Tel: (58-241) 824-4322
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