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NOSSOS
VALORES

ACESSÍVEL   
Amigável, pessoal e realista.

COLABORATIVO   
Conectado, inclusivo e sinérgico.

DINÂMICO  
Proativo, espirituoso, flexível e independente.

INOVADOR   
Criativo, prospectivo e empreendedor.

CONFIÁVEL   
Fiel, especialista, conhecedor e profissional.



QUEM SOMOS
A HLB é uma das redes que mais cresceu 

nos últimos anos. Com seu dinamismo, 

trazemos a combinação entre a expertise 

local de nossas firmas e a troca de 

experiências globais como diferencial no 

atendimento as necessidades de nossos 

clientes. Pois, nós estamos em todos os 

lugares onde você está e em todos aos 

quais você quer ir.

Cinco décadas de empreendedorismo, 

colaboração, mentalidade inovadora e 

criativa são os elementos fundamentais 

que formam a essência da HLB.

Nos dedicamos para criar valor e 

maximizar oportunidades de negócios 

para os nossos clientes, por meio do nosso 

pensamento proativo e de uma 

abordagem criativa que nos permite 

trabalhar novas oportunidades e desafiar 

constantemente o status quo. Nosso 

compromisso com a excelência e com o 

fornecimento de soluções inovadoras tem 

sido a nossa força para contribuir com o 

crescimento além-fronteiras de nossos 

clientes. 

153
PAÍSES

745
ESCRITÓRIOS

+ 15% DE
CRESCIMENTO
NO ÚLTIMO ANO

+ 27 MIL
PROFISSIONAIS

+ 50 ANOS
DE HISTÓRIA



4
ESCRITÓRIOS 
NO PAÍS

+500
PROFISSIONAIS

ATENDIMENTO
A CLIENTES DE
TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL

23 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

NO BRASIL...
Somos uma das maiores firmas de Soluções 
em BPS nas áreas tributária, contábil, 
financeira, folha de pagamento, compliance 
e advisory do país, que trabalha a inovação, 
com tecnologia e o pensamento crítico para 
exercemos um papel de consultores e 
parceiros de nossos clientes. Assim, 
contribuímos no crescimento sustentável 
das organizações que atendemos.

Dedicados a atividade de Business Process 
Solutions, avaliação de riscos, compliance e 
consultoria complementares ao negócio 
BPS, temos:

Curitiba

Rio de JaneiroSão Paulo
Campinas



COMO
TRABALHAMOS 

Independentemente do setor que você opera, 

todos os negócios são baseados em pessoas. 

Por isso, construir um relacionamento de 

confiança com nossos clientes onde quer que 

eles estejam é muito importante para nós.

Para melhor atender nossos clientes 

internacionais, nós trabalhamos com um 

relacionamento sólido entre as firmas-membro 

para garantir o atendimento confiável em todas 

as nossas unidades. Este é o caminho da HLB 

para criar valor e garantir a melhor experiência 

do cliente. Afinal, acreditamos que juntos, nós 

fazemos acontecer. 

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN!



POR QUE INVESTIR EM 
BUSINESS PROCESS SOLUTIONS?

Gestão financeira eficiente
• Economia de escala, melhoria contínua de melhores práticas e 
eficácia dos controles de processos.

• Aumento da produtividade e redução dos custos operacionais.

• Automação de processos

• Sinergia entre processos internos e serviços terceirizados.

Foco em seu core business
•  Clientes que conseguem focar em seu negócio, redirecionando 
os esforços da gestão para a atividade fim da empresa.

•  Atendimento único e personalizado. Sócios envolvidos no 
processo de atendimento customizado às necessidades de cada 
empresa.

•  Escala para adequar-se ao cenário dinâmico, com agilidade 
para se adaptar às estratégias do cliente.

Inovação nos processos
•  Implementação das melhores práticas de mercado para 
otimização do capital de giro.

•  Mitigação de riscos com uso eficiente de tecnologia e busca 
constante no compliance e controles internos para conquistar 
maior integridade dos dados.

•  Equipes especializadas, com a visão de um contador integral 
que tem especialidade de atendimento por indústria e recebem 
treinamentos contínuos.



NOSSOS 
SERVIÇOS

Gestão contábil
Atuamos com o processamento de 
informações e gerenciamento contábil 
feito por um ERP customizado ou ERP 
de preferência do cliente. Isso nos 
permite a visualização rápida de 
informações e auxilia a tomada de 
decisão das empresas que atendemos, 
uma vez que as informações entregues 
estão adequadas às normas e 
legislações vigentes (BRGAAP, US 
GAAP, IFRS, entre outras).

Análise e processamento tributário
Trabalhamos com o compliance fiscal 
na entrega de impostos diretos e 
indiretos, reportados de acordo com as 
especificações de cada organização e 
com ferramentas inovadoras, o que nos 
possibilita ter um procedimento de 
entregas fiscais sem risco quanto a 
prazos e valores de impostos a serem 
pagos.

Gestão de contas a pagar e a receber
As aprovações dos procedimentos de 
contas a pagar e a receber são feitas 
com base em metodologias próprias 
gerenciadas em sistemas que 
garantem a segurança das informações 
e os prazos de pagamento, o que 
permite o maior controle dos dados 
financeiros do cliente.



Gestão e processamento de 

Folha de pagamento

Prestamos serviços de folha de 

pagamento e benefícios que 

oferecem total apoio 

administrativo e operacional, para 

que nossos clientes fortaleçam 

suas estratégias de crescimento e 

melhoria de processos. 

Compliance e Advisory

Atuação consultiva que gera valor 

ao negócio tendo como base 

estudos prévios, análises de 

viabilidade, apoio administrativo, 

gestão de negócios, além de 

revisão e melhoria de processos 

complementares aos Serviços do 

BPS – Outsourcing.

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN!



NOSSA ESTRUTURA 
DE ATENDIMENTO

Na HLB todos os clientes contam com um suporte exclusivo de um ponto de 
atendimento especializado em sua conta, o que permite um relacionamento 
sólido e uma solução ágil de todas as demandas do cliente.

Financeiro

Folha de pagamento

Contabilidade

Cliente

Tributos Diretos

Tributos Indiretos



SISTEMAS E SOLUÇÕES

ERP

•  Com integração aos mais variados 
sistemas de ERP do mercado;
•  Parametrizado de acordo com 
a nossa metodologia.

DATACENTER

FERRAMENTAS
Temos soluções desenvolvidas com parceiros estratégicos que nos 
permite ter:
•  Central de atendimento ao cliente.
•  Ferramenta de gerenciamento financeiro.
•  Portal de ouvidoria para ágil atendimento de solicitações

Soluções desenvolvidas em parceria e que fazem a diferença!

Data center configurado com as 
seguintes especificações:
PCI DSS 3.1;
ISO 9001:2008; 27001:2013;  
ISAE3402 / SSAE16 SOC1 Type II;



INDÚSTRIAS
Concentramos nossos esforços para atender às necessidades 
específicas do setor de atuação, com expertise em:

EXPERIÊNCIA COMPROVADA!
Nossos clientes nos referenciam por:

AGILIDADE RELACIONAMENTO EXPERTISE
GLOBAL

“A Huawei Technologies Niger está muito satisfeita com os serviços de 
qualidade oferecidos pela HLB KMC e conta com a inestimável orientação e 
parceria da empresa para melhorar e fazer negócios no país. ”

Wang Feng, CEO da Huawei
Technologies Níger 

“Trabalhamos com várias firmas-membro da HLB em relação às nossas 
operações multinacionais, abrangendo trinta e um países, e estamos muito 
satisfeitos com a qualidade do trabalho e a capacidade de resposta das 
empresas envolvidas.”

Kevin Brock, diretor financeiro 
JF Hillebrand

Agricultura, 
Alimentos e Bebidas

Tecnologia, Mídia e 
Telecomunicações

SaúdeConstrução e 
serviços imobiliários
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