
Consultoria para instalação de 
empresas no Brasil e Representação 
Legal

A HLB Brasil tem como legado a experiência de mais de 25 anos na representação de empresas 
estrangeiras no Brasil, concedendo todo o suporte para as organizações em seus projetos de instalação 
no país, desde a obtenção do CNPJ até o suporte de BPS completo (contábil, fiscal, financeiro e de folha 
de pagamento).



O time da HLB Brasil tem formação na área jurídica e contábil. Entendemos tanto dos detalhes da 
legislação brasileira para representar as organizações perante autoridades locais como também do 
compliance para o desenvolvimento e crescimento no mercado.



A automação de nossos processos para assinaturas digitais e com certificação digital permitem que os 
representantes legais e diretores/administradores desenvolvam um trabalho transparente e confiável.


Representação e registro junto a órgãos 

Fiscalizadores e Reguladores - Administrador 

local e representante de sócia estrangeira (CVM, 

Receita Federal, Banco Central do Brasil);


Disponibilidade de endereço fiscal;


Participação em conselhos de administração;


Serviços de Paralegal;


Gerenciamento de atividades bancárias;


Registro para Investidor na CVM e no Banco 

Central do Brasil;

Dentre as atividades de 
Representação Legal ofertadas 
às entidades estrangeiras que 
pretendem se estabelecer no 
Brasil, temos:



Confira como podemos dar 
suporte às suas transações 
no Brasil:

Clique aqui e tenha acesso ao nosso material exclusivo 
sobre como fomentar negócios no país.

Mais informações, entre em contato conosco. 
Acesse: www.hlb.com.br/contato

Sobre a HLB Brasil

Sobre a presença global da HLB

 HLB foi pioneira em Outsourcinga  prestando serviços para 
empresas nacionais, multinacionais e startups. Nosso processo foi desenvolvido em linha com 
novas tecnologias e metodologias que contribuem para o sucesso de nossos clientes.
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Com seu dinamismo, trazemos a combinação entre a expertise local de nossas firmas e a troca 
de experiências globais como diferencial no atendimento às necessidades de nossos clientes.


HLBA  é uma das redes que mais cresceu nos últimos anos.
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