
HLB BrasilA  faz parte de uma das maiores redes globais de Consultoria, 
Contabilidade e Auditoria. 



A rede que está presente em mais de 150 países atua de maneira efetiva para 
promover de maneira conjunta o crescimento dos negócios de seus clientes.

NO BRASIL

Como podemos ajudar sua 
empresa a crescer?

Nossos serviços

Nas áreas de BPS (Contábil, Fiscal, Financeiro e Folha 
de Pagamento), Consultoria, Auditoria, TI e 

Recrutamento & Seleção. 


7 ESCRITÓRIOS
AO REDOR DO PAÍS

COLABORADORES

DEDICADOS AO BPS


500+

Temos o objetivo de juntos fazermos acontecer para nossos profissionais, nossa 

organização e também nossos clientes. Por isso, atuamos para fazer a diferença 

na área financeira das organizações, sendo a interface entre os serviços de Folha 

de Pagamento e Gestão de Benefícios, otimizando custo operacional ao mesmo 

tempo melhorando a qualidade dos benefícios de seus funcionários. 

Gestão de benefícios

Por termos uma experiência comprovada de mais de 20 anos de atuação em gestão de 

folha de pagamentos, temos expertise para atuar diretamente de maneira eficaz e 

intermediar as melhores ofertas de Seguros saúde, dental, e vida e na gestão de 

planos de pensão/previdência. Afinal, trabalhamos para otimizar a administração das 

organizações, provendo um atendimento assertivo em Inglês/Português de maneira 

sinérgica com o processamento de folha de pagamentos.	

Gestão de Benefícios e 
Seguros Corporativos
O melhor para a contratação e gerenciamento dos 
seguros Saúde, Odonto e Vida para a sua empresa

2021



www.hlb.com.br

+55 (11) 95656-5246

Acesse: 
Tel: 

Entre em contato conosco
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Converse com um de nossos 
especialistas e faça uma análise 
diagnóstica sem compromisso de seus 
benefícios e seguros.

“novo normal”!
Estamos com você nos momentos mais 
decisivos desse 

Seguros corporativos

Cybersecurity, Seguro Garantia, Responsabilidade Civil, 

E&O, D&O e Seguros de Crédito.

Nossa experiência em consultoria nos permite alcançar as 

melhores opções e negociações para os seguros corporativos 

que sua empresa necessita como modo de se resguardar 

diante dos riscos operacionais. Atuamos nas áreas de: 

Oferecemos uma consultoria e análise de Benchmark sem custo, onde essas soluções 

podem ajudar empresas na redução de até 30% nos custos mensais de seguros saúde e 

odontológicos.



Nós ainda contamos com programas específicos de Saúde & Bem-estar para promover 

aos colaboradores da sua organização melhor qualidade de vida pessoal e profissional, o 

que impulsiona ainda mais o percentual de ganhos de rentabilidade para sua empresa!



Outro fator importante é que estamos atentos às mudanças do mercado e, com o 

aumento global de ataques cibernéticos e legislações relacionadas a proteção de dados, 

contamos com uma extensa linha de seguros corporativos digitais para resguardar a sua 

empresa em caso de acidentes envolvendo vazamento de informações. 


http://www.hlb.com.br
https://www.linkedin.com/company/hlb-brasil
https://www.instagram.com/hlbbrasil/
https://www.facebook.com/hlbbrasil

