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1) Breve apresentação
A JVC, através de metodologias de análise de estratégia empresarial, visa a transformação,
melhoria de eficiência e competitividade das empresas, com recurso a um conjunto integrado de
ferramentas, a saber:






Diagnóstico Empresarial;
Consultoria Estratégica de Gestão;
Consultoria Económica e Financeira;
Consultoria Jurídica;
Consultoria de Recursos Humanos.

Com o crescimento das situações de incumprimento de obrigações por parte de empresas cuja
viabilidade económica foi indiscutível ao longo dos anos o nosso foco é permitir que essas
empresas reajam, se adaptem e tomem as decisões necessárias para reencontrarem os
equilíbrios essenciais à sua sustentabilidade a prazo. Neste contexto a nossa ação consiste em 1)
analisar com racionalidade e diagnosticar com rigor a situação de debilidade económicofinanceira da empresa e 2) comparar e adequar os instrumentos extrajudiciais ou judiciais ao
serviço da recuperação e revitalização de empresas insolventes ou em situação económica difícil,
a fim de as preservar.

2) Equipa técnica e suas valências
Dr João Paulo Frazão Ramos – Licenciado em Organização e Gestão de Empresas; TOC.
Estudos de viabilidade económica e financeira de projetos de investimento de PME’s, candidatas
a sistemas de incentivos, nos ramos comércio, indústria e serviços.
Dr Victor Manuel Frazão Ramos – Licenciado em Relações Públicas e Comunicação – Minor em
Economia e Gestão.
Análise e reestruturação de risco de crédito, organização de recursos humanos, avaliação de
desempenho e planos de marketing.
Dr José Carlos Faria Câmara – Licenciado em Direito.
Condução de processos de insolvência, PER com direta intervenção em processos de
despedimento coletivo, contratação laboral em situações de crise empresarial.
3) Disponibilidade horária
Total Sim
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total
Condicionada à Ilha de S. Miguel. Sim
5) Outras informações

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

