ANO I

Abertura
Opening

Os primeiros movimentos do jogo
Há um ano, três advogados vindos de renomados escritórios de
advocacia, onde exerciam funções de destaque, se reuniram em
torno de uma idéia: criar uma butique de advocacia especializada
em Direito Tributário, que tivesse foco personalíssimo no cliente.
Por um lado, estavam a criatividade, agilidade e visão estratégica
e, por outro, o conhecimento das regras e a vontade de realizar.
Estes foram os pontos de partida dessa empreitada.
O foco do escritório Souza, Schneider e Pugliese Advogados está
exclusivamente no Direito Tributário. Esta característica garante
um diferencial que permite um aprofundamento maior nas
questões e atividades operacionais de clientes, a identificação de
suas necessidades e a conseqüente criação de soluções exclusivas
e inovadoras, que não figuram nas ‘prateleiras’ do mercado.
Em seu primeiro ano de atuação, a equipe cresceu, a sociedade
aumentou, e outros advogados foram atraídos para esse projeto.
Hoje, além do corpo administrativo, são dezoito profissionais,
com sólida formação acadêmica, que oferecem serviços de
alto grau de especialização e alto valor agregado de forma
personalizada para cada um de seus mais de 150 clientes.
Além disso, o escritório conta, também, com a parceria
de profissionais de outras áreas do direito e alianças com
correspondentes nacionais e internacionais.
Esta especialização é refletida também na estrutura
administrativa, que possui uma gestão profissional: existe uma
consultoria permanente de tecnologia da informação, um rigoroso
planejamento estratégico e financeiro e investimentos constantes
em recursos humanos, com um plano de remuneração fixa e
variável, além de um plano bem definido de progressão na
carreira. Enfim, um pensamento estratégico que foi aplicado de
forma completa e concreta nesse primeiro ano e que garantiu as
bases para um crescimento perene e sustentável.

The first movements of the game
A year ago, three lawyers coming from renowned law offices, where they
exercised highlighted functions, gathered around an idea: create a law
boutique specialized in Tributary Rights, which had a very personal focus
on the client. On one side, was creativity, agility and strategic view and,
on the other, knowledge fo the rules and the will to carry them out. These
were the starting point for this enterprise.
The focus of the Souza, Schneider e Pugliese Advogados office is exclusively
Tributary Rights. This characteristic guarantees a differential which allows
for greater profounding in the clients' operational matters and activities,
the identification of their needs and the consequential creation of exclusive,
innovating solutions, which are not on the market’s ‘shelves’.
In its first year of performance, the team grew, the society increased, and
other lawyers were attracted to this project. Today, besides the administrative
staff, there are eighteen professionals with solid academic formation,
who offer high degree services of specialization and high added value in a
personalized manner for each one of their over 150 clients. Besides this, the
office also counts on a partnership with professionals from other law areas
and alliances with national and international correspondents.
This specialization is also reflected in the administrative structure, which has
professional management: there is permanent consultancy for information
technology, a strict strategic and financial planning and constant investments
in human resources, with a set and variable wages plan, besides a well
defined plan for progression in the career. That is, a strategic thought was
applied in a complete, concrete manner in this first year and which guaranteed
the bases for an incessant, sustainable growth.

“No xadrez, a imaginação é indispensável para criar variantes e combinações.
A antecipação imaginativa é o que conduz ao descobrimento e à invenção;

é o agente principal na formulação de planos estratégicos.”
Javier Vargas, estudioso do xadrez

“In chess, imagination is essential for creating variants and combinations.

The imaginative anticipation is what leads to discovery and invention;

it is the main agent in the formulation of strategic plans.”
Javier Vargas, chess expert

As regras do jogo do Souza, Schneider e Pugliese Advogados
The Souza, Schneider e Pugliese office game rules

Visão
Ser o melhor escritório de Direito Tributário do Brasil.
Missão
Criar soluções inovadoras para problemas complexos relativos à Tributação de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas,
de forma personalizada, segura, ágil e comprometida com o resultado.
Valores
Foco permanente no cliente.
Gostamos do que fazemos.
Orientar as ações pela competência, integridade e confiança.

Vision
Be the best Tributary Law office in Brazil.
Mission
Create innovating solutions for complex problems related to Taxation of Individuals and Legal Entities,
in a personalized, safe, agile and committed manner with results.
Values
Permanent focus on the client.
We like what we do.
Orient the actions through competence, integrity and trust.

Os jogadores
The players

“Jogar uma partida de xadrez é pensar, elaborar
planos e também ter uma pitada de fantasia.”

David Bronstein, enxadrista ucraniano

“Playing a game of chess is to think,

elaborate plans and also have a hint of fantasy.”

David Bronstein, Ukrainian grandmaster
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