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Globalizar seu negócio pode acarretar muitos 
desafios para você e sua empresa, incluindo a falta de controle 
de custos, maiores riscos e outras complexidades. Velocidade e facilidade para o 
mercado, plena conformidade e visibilidade operacional são essenciais. Trabalhar com parceiros 
de negócios internacionais com conhecimento local especializado, soluções personalizadas, catálogos 
de serviços completos e amplas redes locais e globais pode ajudar você a compreender e controlar 
melhor essas complexidades e a expandir seu negócio.

No Grupo Amicorp, com mais de 40 escritórios em 
mais de 30 países, podemos garantir que todas as suas 
necessidades locais de back-office, conformidade e rede 
são atendidas antes/durante/depois de entrar em um 
novo mercado. Assim, você pode vencer os desafios e as 
complexidades locais, concentrando-se inteiramente na 
sua atividade principal! 

Como seu provedor de serviços globais “one-stop-shop”, 
oferecemos as soluções de que você precisa para poder 
expandir. Nossa equipe internacional de profissionais 
possui uma ampla experiência em incorporações, 
representação jurídica, contabilidade e cumprimento das 
obrigações fiscais, RH e folha de pagamentos, secretariado 
corporativo e serviços de conformidade global e local. 

Os Serviços de Globalização Instantânea da Amicorp 
concentram-se na velocidade de entrada no mercado, rápida 
implementação, terceirização de processos empresariais 
(BPO) completa e em total conformidade, equipes técnicas 
experientes, coordenação e comunicação centrais, processos 
flexíveis e harmonizados, conhecimento e rede de contatos 
locais. Nós cuidamos do seu projeto de expansão.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO E SECRETARIADO 
CORPORATIVO 
 �
 � Incorporação de pessoas jurídicas �
 � Representação jurídica (diretoria local, procurador) �
 � Endereço registrado/domiciliação �
 � Abertura de conta bancária �
 � Serviços de secretariado corporativo �
 � Gestão da empresa �
 � Assistência jurídica �
 � Espaço de escritório, TI, hosting e e-mail
 �
SOLUÇÕES DE RECURSOS HUMANOS   

 � Processamento de folha de pagamentos e 
contracheques �

 � Suporte e soluções de RH �
 � Cálculos de encargos sociais �
 � Profissionais especializados em base temporária 

(suporte in-house) �
 � Benefícios e mobilidade de funcionários �
 � Recrutamento e seleção �
 � Contratos de trabalho/sindicatos �
 � Processos de contratação e demissão 
 �
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORMIDADE 
FISCAL, FINANCEIRO E RELATÓRIOS

 � Contabilidade geral �
 � Conformidade fiscal (direta e indireta) �
 � Faturamento eletrônico �
 � Contas a pagar e a receber �
 � Relatório global e local �
 � Tesouraria/financeiro/conciliação bancária �
 � Demonstrações contábeis/balancete/livro razão �
 � Fechamentos de fim do exercício e suporte à auditoria �
 � Declaração de imposto de renda de pessoa jurídica
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SERVIÇOS DE CONFORMIDADE E PRIVACIDADE E 
PROTEÇÃO DE DADOS  

 � Conformidade local e global
 �
 � Consultoria sobre privacidade e proteção de dados 

(LGPD)
 �
 � Serviços de Certificação (FATCA, CRS, BEPS, ESR)
 �
 � Serviços organizacionais
 �
 � Formação e desenvolvimento (E-learnings)
 �
 �

SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO  

 � Serviços de assistência ao CFO 
 �
 � Relatórios consolidados
 �
 � Análise de dados financeiros
 �
 � Elaboração de orçamentos e prognósticos
 �
 � Dados transacionais de estrutura
 �
 � Implementação de controles internos 
 �
 � Rede e coordenação local
 �
 � Implementação de serviços 
 �
 � Ponto único de contato
 �
 � Orientação prática local

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Termo de responsabilidade: Este panfleto destina-se apenas a propósitos informativos e não representa aconselhamento fiscal, jurídico ou profissional. Nada do que é descrito neste documento deve ser considerado como 
estratégia de criação de uma relação fornecedor-cliente entre o destinatário e a Amicorp. Os destinatários não devem agir ou confiar em quaisquer informações constantes deste memorando sem procurarem o aconselhamento 
jurídico, fiscal ou de outra esfera profissional adequado aos fatos e circunstâncias específicas de cada caso. As informações são veiculadas “como se apresentam” e a Amicorp não oferece quaisquer representações ou garantias 
explícitas ou implícitas, nem garante a integralidade, precisão ou sentido de oportunidade destas informações. A utilização destas informações é exclusivamente da sua responsabilidade e risco.

www.amicorp.com | Para receber todas as nossas notícias mais recentes, assine nossa newsletter. 
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Rede de contatos internacional e 
experiência global por uma equipe composta por mais de 700 peritos qualificados

Hanno de Vriend
Chefia Global – Serviços de Terceirização
Tel.: +34 932 082 581
h.devriend@amicorp.com

Estamos interessados em compreender mais 
sobre suas atividades comerciais atuais e futuras 
e fornecer-lhe informações sobre as Soluções de 
Terceirização!

A Amicorp é um prestador de serviços boutique com uma rede exclusiva de especialistas e peritos internacionais. 
Oferecemos uma ampla gama de soluções personalizadas para ajudar na expansão e no sucesso dos negócios. Nossas 
soluções inovadores incluem apoio à estruturação internacional, seguro corporativo e conformidade normativa, além 
de múltiplas alternativas de apoio aos negócios para empresas que desejam investir ou expandir local ou globalmente. 
Adicionalmente, oferecemos serviços de administração de fundos, serviços financeiros e soluções globais de bens 
familiares – todos eles direcionados às diferentes necessidades dos nossos clientes. Prestamos apoio e colaboramos 
com clientes em mais de 100 países em todo o mundo; oferecemos-lhes as soluções 
de que necessitam no macroambiente atual em constante transição.

GRUPO AMICORP
O SEU NEGÓCIO É O NOSSO NEGÓCIO

Caio Fernando
Diretor de Vendas - Serviços de Globalização Instantâneos
Tel.: +55 11 3049 3454
c.fernando@amicorp.com

http://www.amicorp.com 
https://www.youtube.com/user/AmicorpGroup
https://www.linkedin.com/company/amicorp/
https://www.instagram.com/amicorpcommunityfoundation/
https://www.facebook.com/AmicorpCommunityFoundation
https://www.amicorp.com/AmiNews/subscription

