
Por conhecer o dia a dia do chão de fábrica 
nossos advogados se diferenciam pelo foco 

na solução de problemas empresariais   

www.hl.adv.br

Desde 2002 falamos a 
língua dos negócios



O HL Advogados possui equipe especializada com 
experiência com mais de 15 anos desenvolvendo uma 
produção jurídica artesanal, sempre conectados às 
novas tendências do Direito, destacando-se por um 
enfoque na ação preventiva eficaz, bem como na 
gestão de conflitos. 

Apoiamos empreendedores e gestores em todo o 
território nacional que têm em seu foco a inovação e 
eficiência, sempre aliados a uma produção jurídica 
artesanal conectada ao mundo empresarial. 

Nossa equipe de profissionais encontra-se disponível 
para dar respostas rápidas e precisas aos clientes, pois 
sabemos que os empresários devem direcionar sua 
energia na busca de oportunidades e 
do aprimoramento de negócios. 

A atuação jurídica para os nossos clientes em diversos 
Estados do Brasil nos permite compreender que cada 
negócio é único, com seus costumes e peculiaridades.  

Buscamos compreender a fundo os negócios como 
forma de trazer resultados eficazes que auxiliem na 
dinâmica empresarial.
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O QUE FAZEMOS  

A nossa vivência em diferentes regiões do Brasil nos 
permite compreender os seus costumes e 
peculiaridades.  

A atuação em segmentos diversos nos permite ter uma 
visão abrangente do direito e das nuances de cada 
negócio, extraindo o melhor de cada setor em benefício 
dos nossos clientes. 

Disponibilizamos aconselhamento e soluções jurídicas 
relacionadas ao direito, pois sabemos que os 
empresários devem direcionar sua energia no 
desenvolvimento de negócios.  

Foco e compromisso são a essência do sucesso.



www.hl.adv.br

Liderança de pensamento 

Usamos nossa experiência de 15 anos para 
melhorar o desempenho dos negócios de 
nossos clientes

Nos envolvemos nos negócios de 
nossos clientes e entendemos seu 
senso de urgência. Temos dor de 
dono!

Nenhuma peça jurídica é igual a outra! Nós nos 
orgulhamos da produção jurídica artesanal. 
Cada caso é um caso!

Toda nossa energia está em minimizar os 
riscos para o desenvolvimento dos 
negócios.

Este é nosso manifesto. A forma como pensamos e que revela 
quem nós somos genuinamente.

Nossa paixão pelo que fazemos nos faz 
acreditar …

Resultado, resultado e resultado. Este 
é o nosso foco. Também somos 
homens e mulheres de negócio. 
Entendemos que para nossos 
clientes, nada substitui o lucro!

Acima de tudo cultivamos o relacionamento. Não 
trabalhamos por honorários, mas para estabelecer 
parcerias genuínas.  Queremos a perenidade de seus 
negócios.
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No que 
acreditamos



COMO É NOSSA 
ATUAÇÃO  

• Relações contratuais de comércio e 
consumo 

• Impugnação de atos praticados pela 
administração pública 

• Conflitos trabalhistas 

• Recuperação de crédito 

• Planejamento tributário 

• Recuperação judicial 

• Compliance para a redução de fraudes e 
desvios de conduta 

• Elaboração e negociação de contratos 

• Mediação e negociação de conflitos com 
os clientes 

• Mapeamento de riscos 

• Treinamentos para equipe de RH e DP 

• Auditoria administrativa
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As áreas em que atuamos e 
principalmente a forma como atuamos, 
faz de nosso escritório uma empresa que 
atua de forma objetiva, entendendo as 
necessidades e demandas dos clientes.  

Também somos homens de negócio.

Áreas de atuação 



FRAUDES E DESVIOS DE CLIENTES E 
EMPREGADOS 

Fraudes e desvios são um problema corriqueiros aos empregados, que além de gerar perdas econômicas, 
prejudicam o desenvolvimento e a busca de novos negócios.  

O HL Advogados entende sua preocupação pois vivencia no seu cotidiano situações correlatas e por isso 
atua detectando, orientando e sugerindo processos de melhorias, pois sabemos o quanto o segmento 
empresarial é prejudicado com tais práticas. 

Estudo da consultoria KMPG constatou que 61% das fraudes são decorrentes de controles falhos e 
ineficientes e 21% são oriundas de desonestidade e negligência aos controles internos. 

A criação de manuais, termos de compromisso e criação de comitês de fiscalização são algum dos serviços 
por nós oferecidos que se destinam a monitorar de forma mais eficiente atos irregulares cometidos pela 
equipe de empregados, prestadores de serviços, fornecedores e clientes. 

A conscientização ajuda a criar equipes motivadas e comprometidas. 

Em tempos de aperfeiçoamento nos mecanismos de detecção de fraudes, os empresários devem estar 
atentos que a tecnologia também é usada para desvios de finalidade, tanto que 1/4 das fraudes são 
praticadas por meio da inserção de registros virtuais de informações falsas ou enganosas nos registros 
contábeis e 1/5 das fraudes são cometidos por meio de informações falsas por e-mail ou plataforma de 
mensagens, de acordo com fonte da KMPG: 

Antever ao máximo as possíveis falhas do setor de tecnologia da empresa é o primeiro passo para reduzir 
riscos. 

Ajudamos ao empreendedor a focar no que realmente importa. 

Os maiores desafios do 
empresário baiano
DORES E NECESSIDADES CONTEMPORÂNEAS 
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AÇÕES JUDICIAIS 

• A estrutura deficiente e morosa do judiciário baiano incentiva os 
maus pagadores e cria dificuldades das mais diversas ordens ao 
empresário. 

• Dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)  do dia 4 de 
setembro de 2017, trazem que o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia possui a maior taxa de congestionamento de processos do 
Brasil, com um percentual de 83,9%, o que significa dizer que 
nosso Estado se mostra ineficiente na resolução de litígios 
contando atualmente como uma demanda de 4,86 milhões de 
processos. 

• Cientes que perdas, por menores que sejam, implicam em 
redução de margens de ganhos e comprometem a saúde 
financeiras das empresas, auxiliamos os nossos parceiros de 
negócios na busca de mecanismos que concedam maiores 
garantias contra reveses judiciais. 

• O advogado deve conhecer de forma profunda o negócio do seu 
cliente possibilitando uma visão global do empreendimento. 

• Trabalhamos na redução de danos decorrentes de futuros litígios, 
orientando setores estratégicos da empresa a atuar em sintonia 
com as melhores práticas do mercado. 

• Entendemos que toda a empresa deve atuar conjuntamente 
atuando de forma a saber que decisões equivocadas geram 
prejuízos futuros. 

• Antecipar se aos problemas é uma das virtudes do empregador 
com visão de mercado.  

Os maiores desafios do 
empresário baiano
DORES E NECESSIDADES CONTEMPORÂNEAS 
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CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA 

• As empresas possuem grandes perdas de tempo e dinheiro na seleção, 
contratação e treinamento de empregados. 

• A qualidade deficitária da mão de obra gera custos com rescisões trabalhistas 
e despensas não palpáveis como tempo do RH em seleção e treinamentos e 
quedas de produtividade por conta da alta rotatividade. 

• O anuário do Dieese sobre o mercado de trabalho, consolidado até 2015, 
aponta que mais de 50% dos empregados permanecem menos de 3 ( três) 
anos em cada vínculo de emprego:
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• Buscamos entender e pensar junto com nossos parceiros, mecanismos de 
mudanças e aprimoramento dos negócios, sempre com um olhar voltado 
para o melhor aproveitamento da equipe de colaboradores. 

• A imersão no cotidiano dos nossos clientes nos permite compreender que 
podemos auxiliar o RH com mecanismos de aperfeiçoamento de 
contratação, formas de retenção de talentos e ainda com a redução de 
custos com mão de obra em períodos de crise. 

• Com base em estudo do Sebrae é possível identificar que a qualificação 
dos sócios e da mão de obra atinge 69% dos empreendedores. 

• A capacitação  da equipe é antes de tudo é um investimento para o 
futuro.



PLANEJAMENTO 

• As oportunidades de mercado dificilmente são precedidas de um 
planejamento estratégico, o que resulta em um alto índice de 
fechamento das empresas. 

• Pensar como homens de negócios assim como os nossos clientes 
nos  auxilia o entender melhor o problema, reduzir custos, 
aumentar a produtividade e estudar em conjunto oportunidades de 
novos negócios. 

• O Sebrae por meio de análise disponibilizada no seu site 
denominada “sobrevivência das empresas no Brasil, apresenta uma 
taxa de 25% de fechamento de empresas nos dois primeiros anos 
de abertura: 

• Sabemos que os projetos devem ter um tempo de maturação 
mínimo para gerar resultados e nosso foco é auxiliar os 
empresários nesta fase sempre focados em construir negócios 
sólidos. 

• Nossas parcerias são feitas de forma duradoura e crescemos junto 
com os nossos clientes.
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EXPANSÃO DE NEGÓCIOS 

• O empresário que busca crescer e se firmar em outros estados, 
depara-se muitas vezes com dificuldades de burocracia, com a falta 
de conhecimento sobre a legislação local e com interpretação 
diversas dos magistrados sobre temas afetos ao negócio. 

• Cada região possui os seus regionalismos e entendemos que 
nossos parceiros precisam de segurança para levar a sua marca 
para todo o Brasil. 

• A HL ADVOGADOS se dispõe a atuar de mãos dadas com nossos 
parceiros de negócios pois o crescimento dos nossos clientes é um 
dos nossos pilares. 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

• Sabendo que um dos entraves para um plano de negócios 
estruturado é a alta inadimplência existente no nosso Estado. 

• Estudo comparativo feito pelo Sebrae apresenta que entre os anos 
de 2008 e 2016 houve um aumento de 55% na inadimplência no 
Nordeste. 

• Buscando minorar os efeitos nocivos dessa prática, atuamos na 
confecção de instrumentos jurídicos contra a inadimplência bem 
como a recuperação de créditos junto à devedores. 

• A sobrevivência do empresário em um mundo competitivo 
necessita de um olhar pleno sobre a gestão do seu negócio.
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R. Portugal, 17 - Comercio 
R. Portugal, 17 - Comercio, Salvador - BA

Nossos telefones:  
(71) 3241-1281 | (71) 3241-2772

atendimento@hl.adv.br 
www.hl.adv.br 
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