
HLB SmartA  é uma linha de serviços focada em Tecnologia da Informação e Inovação, desenvolvida para 
melhor atender às necessidades tecnológicas presentes no cotidiano das organizações.



Sendo uma divisão da HLB Brasil, a HLB Smart atua em operações voltadas para tech advisory, analytics, 
infraestrutura digital, cybersecurity, aplicações e inovações, apresentando serviços de qualidade e de 
acordo com o perfil de cada empresa.



Possuímos profissionais especializados e preparados para garantir a melhor experiência e performance de 
TI para o seu negócio.

•	Tech advisory 

	Advisory 

	Arquitetura tecnológica 

	Governança de TI


•	Analytics 

	Ferramentas de BI 

	Análises especializadas 


•	Infraestrutura Digital 

	Soluções em nuvem 

	Infraestrutura tradicional 

	Serviços Gerenciados


•	Cybersecurity 

	Assessments – LGPD / SOC / SOX 

	Compliance e Continuidade


•	Aplicações 

	ERP on Demand 

	Soluções Especializadas 

	Automação e Auditoria Fiscal 

	Suíte Completa de RH e Folha de Pagamento


•	Inovação 

	Jornadas de Transformação 

	Mentoria


Dentre as atividades de IT 
Advisory ofertadas, temos:



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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Confira como podemos dar 
suporte aos seus negócios:

Clique aqui e tenha acesso a informações desta  
e de nossas outras linhas de serviços.

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

http://www.hlb.com.br

