SOBRE NÓS
Somos profissionais de RH e Serviço Social
com experiência multidisciplinar empenhados
em assessorar organizações em seu crescimento, favorecendo a saúde psicossocial dos
funcionários, potencializando resultados e facilitando a comunicação.
A Social Consultoria adequa e propõe soluções de acordo com a cultura e necessidade
do cliente, garantindo ética e sigilo durante e
após todo o processo.

NOSSOS DIFERENCIAIS
• Atendimento presencial e/ou telefônico
24h em âmbito nacional;
• Acesso aos resultados através de
ferramenta digital;
• Expertise em atendimento de crise;
• Sucesso no atendimento de cases;
• Expertise na legislação de benefícios
previdenciários.
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APOIO PSICOSSOCIAL
AO COLABORADOR
DISK HELP
Conte com esta ferramenta para ajudar sua empresa na gestão de crises psicossociais que podem
afetar negativamente sua imagem e o ambiente
produtivo.
Nosso programa de apoio ao empregado pode fazer o gerenciamento de stress. Acompanhe o resultado desse trabalho:

• Familiar
• Orientação

• Emocional
• Econômico

• Jurídico
• Profissional

Investir no desenvolvimento de seus funcionários,
por meio de palestras, workshops e programas é a
melhor forma de potencializar resultados.

Definimos com você quais são as ações necessárias
para maximizar a produtividade e qualidade de vida
dos seus funcionários!

Conheça alguns assuntos que podemos abordar:

Por meio do Mapeamento Sócio Estratégico,
coletamos informações sobre o cenário pessoal,
socioeconômico, cultura ou familiar da sua equipe
para propor ações de prevenção ou de alinhamento
aos objetivos da empresa.

• Educação Financeira
• Aposentadoria
• Dependência Química
• Saúde Mental e Stress
• Relacionamento no Ambiente de Trabalho
Também podemos criar projetos personalizados de
carácter emergencial com ações de curto prazo.

GERENCIAMENTO
PREVIDENCIÁRIO
Garantimos o acompanhamento do funcionário
afastado a fim de minimizar custos operacionais e
diminuir o tempo de afastamento.
Nossa equipe de especialistas presta todo o apoio
necessário às pessoas afastadas e que necessitem de
orientação para:

• Auxílio doença
• Aposentadoria
• Pensão por morte
• Licença maternidade
• Adicional 25% aposentadoria por invalidez

• Acidente de trabalho
• Auxílio reclusão
• Benefício de prestação
continuada

Acompanhamos os índices de NTEP e FAP, facilitando
o gerenciamento e informações para possíveis processos e restituições reduzindo o impacto financeiro.

MAPEAMENTO
SOCIOESTRATÉGICO

PALESTRAS, PROJETOS
E PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

ACOMPANHAMENTO
A DOENTES CRÔNICOS
E HOME CARE
Trabalhamos para ampliar a qualidade de vida de pacientes com quadros de doenças crônicas e home care
por meio do acompanhamento contínuo dos funcionários.
Nosso objetivo é minimizar custos de sinistralidade
médica e promover a reintegração desse paciente ao
seu núcleo familiar.
Consultores oferecem atendimento telefônico e/ou
presencial a partir do diagnóstico ou indicação de cuidados domésticos permanentes aos funcionários e
familiares.

Tenha uma visão de seus funcionários em 7 esferas:

• Cadastral
• Socioeconômica
• Saúde
• Familiar

• Pessoal
• Profissional
• Cultural

GERENCIAMENTO
DE CRISE

Em momentos de vulnerabilidade da sua empresa é
fundamental ter à disposição uma equipe preparada
para lidar com o imprevisto de forma clara e ágil, com
foco em minimizar, reduzir ou eliminar os impactos
causados pela crise.
Nossa rede de profissionais atua no aconselhamento
e na intervenção prática dessas situações de emergência, apresentando soluções rápidas e eficientes
em casos de incidente com um funcionário, prestador
de serviço, um grupo de pessoas ou qualquer outra
situação que coloque em risco o bem-estar das pessoas, de forma física, financeira e/ou emocional.

