


“Boa gestão é a arte de tornar os problemas
tão interessantes e suas soluções tão

construtivas que todos vão querer trabalhar
e lidar com eles.”

PAUL HAWKEN

https://www.pensador.com/autor/henry_mintzberg/


CAROLINA FREITAS

Inovar trazendo uma abordagem

humanizada para a área de gestão

administrativa e jurídica, garantindo um

ambiente de harmonia e qualidade de

vida para todos os envolvidos e assim,

trazer resultados positivos para a

empresa.
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Valorizar as pessoas enquanto indivíduo,

Enxergar os colaboradores e toda a

hierarquia empresarial como peças

valiosas para o funcionamento do

coletivo, sempre através de

competências, soluções conciliadoras,

diálogo e conexão interpessoal.
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Com a gestão humanizada,

diversos enfoques são tratados,

com o objetivo de ativar o senso de

pertencimento tanto dos líderes

quanto dos liderados.

Quando as pessoas se sentem

pertencentes, vestem a camisa da

empresa e entregam o melhor de si

para o bem da organização! 
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PAPÉIS

Conjunto de

responsabilidades 

PROCESSOS

Metodo de trabalho e

procedimentos

PESSOAS

Braços reais, que

agregam o  valor



Resolução de disputas através do

fomento de diálogo e da gestão

estratégica do conflito, 

Técnicas de negociação são aplicadas,

juntamente com ferramentas

específicas para evitar desfechos

trágicos.
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Foco na qualidade de vida de

todos os envolvidos (incluindo

os líderes).

Através da Reinterpretação de

situações, novos ângulos são

estudados e soluçoes

encontradas.
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"Trazemos qualidade de
vida ao empresário, através
da qualidade de vida de
sua empresa"

Carolina Freitas
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GOVERNANÇA

LEGITIMIDADE X LEGALIDADE

PESSOAS X HOLDINGS X TRIBUTOS

Boas práticas de governança criam relacionamentos saudáveis entre conselho de

administração, investidores, gestores e funcionários.

A legitimidade deriva do consenso (vontade da maioria); a legalidade tem origem na lei,

justa ou injustamente promulgada. Ter essas duas vertentes bem embasadas em

situações específicas da empresa é essecial.

Realização de estudo e planejamento sucessório com intuito de evitar indisponibilidade de

bens, eliminar e diminuir gastos de processos e muitas outras intempéries.

CAROLINA
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Conselheiros são parte integrante na elaboração

das estratégias da empresa, sendo, em alguns

casos, os responsáveis pela aprovação ou não de

medidas estratégicas apresentadas pelo

presidente, diretores ou CEOs.

Em empresas pequenas e médias, esse serviço

terceirizado traz vantagens importantes no

oferecimento de experiencia, análise e

considerações para os processos de tomada de

decisão estratégicos.
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PROTEÇÃO DOS
ATIVOS

MECANISMOS E
MOBILIDADE DOS

ATIVOS

PROJETO DA
FAMÍLIA
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CAROLINA FREITASESTRATÉGIAS TRIBUTÁRIAS

Reestruturação Societária, fusões,

incorporações e cisões

MINUTÁRIO DE CONTRATOS

Planejamento de minutário de contratos

para utilização dos clientes internos.

GESTÃO DE RISCOS

Acompanhamento dos riscos prováveis,

possíveis e remotos - e seus custos.

ESTRATÉGIAS TRABALHISTAS

Planejamento preventivo  para o passivo

existente.

ASSESSORIA PARA DIVERSOS
DEPARTAMENTOS

Comercial, Financeiro, Marketing, etc.,

acompanhando decisões de risco.

REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA

Análise, elaboração e negociação de atos

societários e contratos correlatos.



CONSULTORIA EM CONTRATOS



 Fornecimento, prestação de serviço, venda e

compra, transporte, imobiliário, transferência

de tecnologia, licença e cessão de direitos de

propriedade industrial e intelectual, franquia,

regras de compliance e governança

corporativa

Análise, negociação e elaboração de

contratos de diferentes modalidades:





ABERTURA DE EMPRESAS

ESTUDO TRIBUTÁRIO

REMESSAS E VALORES

Private Foundation, LLC, Off Shore e outras

modalidades de acordo com a necessidade.

Estudo de manobras tributárias para evitar

bitributação e despesas desnecessárias.

Estratégia de fluxo de valores internacionais.



"Basicamente, a Gestão
significa influenciar a ação.

Gestão é sobre ajudar as
organizações e as unidades
fazerem o que tem que ser
feito, o que significa ação"

Henry Mintzberg
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FORMAÇÃO 

Uma mulher definida pela Humanidade. Que lida

com os desafios corporativos de maneira a nunca

esquecer que por detrás de cada reclamação está

uma pessoa em todas as suas facetas. 

Graduada em Direto, 

Pós graduada em Direito Contratual

MBA em Inovação e Tecnologia

MBA em Economia e Gestão Empresarial



Apesar dos obstáculos da vida, Dra. Carolina

Freitas foi modelo de superação em diversas

formas, se tornando executiva jurídica de grandes

empresas nacionais e multinacionais.

Toda experiência desde escritórios de advocacia

às salas corporativas, são hoje aplicadas no âmbito

de pequenas e médias empresas trazendo essa

expertise ao acesso de todos.

Sempre com o conceito humano e preventivo no

topo das prioridades, entender gente e dialogar

com gente faz toda diferença na abordagem da

Dra. Carolina na estratégia empresarial.
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BACKGROUND



https://www.linkedin.com/in/carolina-freitas-sou/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511988583591
tel:+5511988583591
mailto:https://www.google.com/maps/place/Jaguari%C3%BAna,+State+of+S%C3%A3o+Paulo,+13820-000/@-22.6907268,-47.0227934,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94c8e80da88071f7:0x6e29a718464d3c54!8m2!3d-22.7042272!4d-46.9855088
mailto:carolinafreitas@sougestaoempresarial.com.br

