Agregar qualidade e eficiência, e aumentar o foco do negócio em atividades
de maior valor estratégico para a sua empresa. Esse é o nosso papel. A gama de
soluções em serviços de outsourcing contábil é ampla e cobre cada uma das
suas necessidades.

Assessoria Contábil

• Análise e classificação dos lançamentos contábeis;
• Elaboração de demonstrações contábeis;
• Conciliação das contas contábeis;
• Elaboração e transmissão da Escrituração Contábil
Digital (ECD);
• Elaboração de relatórios comparativos USGAAP x BRGAAP;
• Suporte a auditoria.

Assessoria Tributária

• Apuração mensal dos impostos diretos e indiretos,
requeridos de acordo com o objeto social e as transações
cliente;
• Cálculo mensal dos impostos e contribuições retidos
na fonte nas aquisições de serviços;
• Preenchimento e transmissão das obrigações
tributárias acessórias;
• Análise e lançamento de notas fiscais de entrada e saída;
• Suporte no atendimento a auditorias e fiscalizações.

Assessoria em Folha
de Pagamento (DP)

• Cálculo e processamento da folha de pagamento;
• Emissão de contracheques;
• Revisão de cálculo de folha de pagamento;
• Cálculo dos encargos sociais e trabalhistas incidentes
sobre a folha;
• Elaboração da documentação de admissão dos novos
funcionários;
• Elaboração e transmissão das obrigações acessórias
relativas à folha, incluindo eSocial.

Assessoria Financeira

• Execução de rotinas de Tesouraria;
• Operacionalização do Contas a Pagar (CAP) e do
Contas a Receber (CAR);
• Conciliação financeira, envolvendo a baixa de
pagamentos e de recebimentos;
• Elaboração de aging lists.

ACCOUNTING&FINANCE

O Grupo PLBrasil alia o uso de ferramentas tecnológicas a uma equipe altamente
qualificada para oferecer soluções de Business Process Outsourcing (BPO),
compreendendo as áreas Contábil, Fiscal, Financeira e Folha de Pagamento, com
o mais elevado grau de confiabilidade.

Alinhado a esse princípio, criamos a PLBrasil Health&Safety, um serviço que engloba
um conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais visando a prevenção
de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, protegendo a integridade física e
psicossocial do trabalhador.
Com uma equipe altamente qualificada, assessoramos nossos clientes no atendimento
aos requisitos legais de SST, como parte de sua estratégia de gestão de riscos, para
lidar com mudanças na legislação e proteger seus colaboradores.
Pensamos numa atuação de forma integrada ao negócio do cliente, buscando sempre
superar as expectativas e entregando, com excelência, todos os serviços contratados.

Avaliações Ambientais

Monitoramento quantitativo dos níveis de exposição
a ruídos, vibrações, stress térmico, umidade, poeiras,
gases e outros agentes químicos com equipamentos
de última geração.

Consultoria em SST
e Previdenciária

Atuação individualizada aos clientes para identificação
das Normas Regulamentadoras (NRs) e Instruções
Normativas (INs) aplicáveis, bem como na gestão e
implementação das soluções. Atendimento a todos os
requisitos das tabelas e eventos de SST do eSocial.

Treinamentos

Orientação sobre Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e Normas Regulamentadoras,
a saber: NR-10 (eletricidade), NR-12 (máquinas e
equipamentos), NR-35 (trabalho em altura), primeiros
socorros, brigada de incêndio, desenvolvimento e
liderança, dentre outros, nas modalidades presencial
(turmas abertas e in company) e on-line.

Qualidade de Vida e Bem-Estar
Atuação integrada dos requisitos legais através de
iniciativas como: ginástica laboral, consultas com
nutricionista, grupos de corrida e caminhada.

Atendimento em
Território Nacional

Exames médicos em todas as capitais e principais
cidades, além da viabilização de novas parcerias de
acordo com a demanda de cada cliente.

Palestras

Realização de palestras para Semana Interna de
Prevenção de Acidentes (SIPAT), eventos corporativos
focados em saúde e segurança e datas comemorativas.

HEALTH&SAFETY

O Grupo PLBrasil tem como princípio apoiar os clientes na construção de ciclos
positivos na economia, tendo a Saúde e Segurança no Trabalho (SST) como valor
fundamental, colocando à disposição dos trabalhadores um ambiente de trabalho
seguro e com melhor qualidade de vida.

O Grupo PLBrasil oferece impecáveis serviços paralegais desde a sua fundação.
Sempre realizados com rapidez e eficiência, diminuindo a burocracia dentro das
empresas e dos escritórios.
As soluções permitem otimizar áreas internas, reduzir tempo de execução de
processos e – frequentemente – redução de custos.
Agregar qualidade e eficiência, e aumentar o foco do negócio em atividades de
maior valor estratégico para a sua empresa. Esse é o nosso papel. A gama de
soluções paralegais é ampla e cobre cada necessidade de sua empresa.

Representação legal

Atuação como procurador de: (I) investidores estrangeiros
e membros não residentes de conselhos; (II) consórcios
e licitações internacionais; (III) administrador/diretor de
empresas brasileiras.

Certificação digital

Somos habilitados a emitir e validar todos os tipos de
certificação digital da Certisign.

Órgãos governamentais

Obtenção de cadastros, registros e licenças necessários
para a constituição e para a regularização de sua
empresa no Brasil, inclusive alvarás de funcionamento.

Certidões administrativas,
forenses e imobiliárias

Obtenção, acompanhamento e renovação de certidões
para auditoria, due diligence e concorrências públicas.

SERVIÇOS PARALEGAIS

ASSESSORIA PARALEGAL •

Endereço virtual ou fiscal

Cessão de endereço para a constituição de empresas
no Brasil, na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Arquivamento em todas as
juntas comerciais e cartórios

Arquivamento de atos, jornais e livros societários em
todas as juntas comerciais e cartórios.

Banco Central do Brasil

Registros no Sisbacen (IED e ROF) para possibilitar
o ingresso ou a saída de recursos do/para exterior,
como: investimentos e empréstimos com empresas
estrangeiras, remessas de lucros, retorno de capitais,
dentre outros.

Radar – Siscomex

Credenciamento no sistema de comércio exterior da
Receita Federal, visando possibilitar a importação/
exportação de produtos.

O time de tradução da PLBrasil é altamente qualificado em traduzir
os mais complexos e burocráticos documentos, contando com
profissionais preparados e experientes, que trabalham de forma ética,
séria e comprometida com os prazos e com o nível de qualidade.
O serviço de tradução é realizado em diversos idiomas, adequando
o texto ao perfil da sua empresa, inclusive com a possibilidade de
contratação de tradução juramentada, quando necessário.

SERVIÇOS DE TRADUÇÕES •
• Tradução técnica
• Tradução de contratos
• Tradução de documentos em geral
• Tradução de sites

TRANSLATION

O Grupo PLBrasil oferece serviços de tradução de alto nível, com
garantia de qualidade e pontualidade.

O Coworking conta com mobiliário de alto padrão, salas confortáveis e espaçosas
(privativas ou coletivas), internet de alta velocidade, salas de reuniões, e pode ser
contratado por hora, dia, mensalidade ou anuidade, conforme a sua necessidade e
de forma simplificada.

CONFIRA AS VANTAGENS
DO COWORKING DA PLBRASIL •
• Estações de trabalho completas e confortáveis;
• Salas privativas com isolamento acústico;
• Internet rápida;
• Locação de computadores;
• Central de atendimento telefônico e receptivo;
• Lockers sob medida para os seus pertences;

• Ar-condicionado e serviços de impressão;
• Monitoramento;
• Todas as facilidades administrativas para o
seu negócio.

COWORKING

O Grupo PLBrasil oferece uma infraestrutura de qualidade para você sediar a
sua empresa e receber clientes com serviços completos. Além da praticidade de
contratação, o Coworking da PLBrasil tem ótima localização, bem no coração de
São Paulo, próximo ao Pateo do Collegio.

