
Programa Sindimetal Empresas - Relações Trabalhistas 

O SINDIMETAL/PR está disponibilizando aos seus representados o Programa SINDIMETAL EMPRESAS – 
MÓDULO RELAÇÕES TRABALHISTAS, o qual passamos a descrever: 

 

OBJETIVO: 

Apoiar e capacitar as empresas para atuação nas questões de relações trabalhistas, sindicais e com 

empregados visando estabelecer um equilíbrio no ambiente interno. 

Trabalhar de forma estratégica e operacional o ambiente interno para tornar mais favoráveis as condições finais 

para as negociações coletivas. 

ABORDAGEM: 

1. Diagnóstico – 4 horas 

Levantar a condição em que a empresa se encontra nos aspectos da negociação coletiva, 

comunicação estratégica e plano de contingência (gerenciamento de crises).  

2. Plano de Contingência – 24 horas 

Capacitar a empresa para que possa suportar momentos de crises sem comprometimento do 

processo produtivo e serviços essenciais, evitando paralisações de empregados por força de efeitos 

externos.  

3. Comunicação Estratégica – 24 horas 

Estruturar um plano que permita implantar um modelo de comunicação de cima para baixo e de baixo 

para cima, mediante mudança cultural visando criar maior confiança entre a empresa e seus 

colaboradores.  

4. Apoio às Negociações Coletivas – 20 horas 

Estruturar equipe de negociação interna e auxiliar na identificação de dados e controles necessários 

para uma negociação eficaz através de simulações, análise de cenários e avaliação dos possíveis 

impactos na estrutura da empresa.  

• EQUIPE DE APOIO 

- Roberto Sotomaior Karam 

- Luiz Antonio Borges  

• VIABILIZAÇÃO 

O programa é referendado pelo SINDIMETAL/PR. Sua proposta de aplicação será encaminhanda às 

empresas associadas. 

A realização das atividades serão conduzidas diretamente pelos consultores, no ambiente das 

empresas e, havendo necessidade de encontro coletivo dos participantes, poderão ser utilizadas as 

instalações do SINDIMETAL/PR. 

Será atribuição do SINDIMETAL/PR fazer avaliação periódica do andamento do programa juntos às 

empresas participantes.  

• OPERACIONALIZAÇÃO 

Será ajustada de acordo com as características da empresa, de forma customizada.  

• INVESTIMENTO 

O investimento decorrente do programa será ajustado diretamente entre as empresas interessadas e a 

respectiva Consultoria, cabendo ao SINDIMETAL/PR oferecer o apoio logístico; 

O SINDIMETAL/PR, subsidiará os valores do diagnóstico, e para os seus associados subsidiará 20% 

do total do contrato ajustado com a empresa. 

A previsão de duração da consultoria (itens 2, 3 e 4) é de 68 (sessenta e oito) horas, realizadas em 

visitas de 4 (quatro) ou de 3 (tres) horas, conforme disponibilidade e interesse da empresa contratante, 

tempo considerado suficiente para que a empresa possa administrar as ações de forma autônoma; 

Eventuais trabalhos requisitados pelas empresas que estejam fora do escopo do módulo proposto 

terão discutidos valores e prazos específicos; 

Será firmado contrato comercial da empresa com a consultoria.  

Acreditando na eficácia do trabalho proposto, ficamos no aguardo de seu contato através do e-mail 

gerencia@sindimetal.com.br, ou telefone: (41) 3218 3935, com a Dra. Luciana Rocha Lopes. 

Curitiba, 01 de julho de 2014. 
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