
A P R E S E N TA Ç Ã O

COMERCIAL



EM 2017 E 2018, O GRUPO PLBRASIL

CONSOLIDOU UM MARCO IMPORTANTE:

QUEM SOMOS E AS COISAS QUE NOS FAZEM SER

 
 

CONSOLIDAÇÃO ÉTICA NO MERCADOCONSOLIDAÇÃO ÉTICA NO MERCADO

a expansão das suas áreas de atuação, incluindo em seu 
portfólio soluções em Contabilidade, Tradução, Corretagem 
de Seguros, Coworking e Saúde e Segurança no Trabalho.

Com mais de 15 anos de tradição, o Grupo PLBrasil está estruturado 
para atender empresas de todos os segmentos, departamentos jurídicos 
e escritórios de advocacia do País e do exterior.



Soluções nas áreas Contábil, Fiscal, Financeira e Folha de Pagamento, 
com o mais alto grau de confiabilidade, qualidade e eficiência.

Serviços de traduções comerciais e jurídicas, com profissionais 
especializados em diversos idiomas.

Serviço que visa a prevenção de acidentes e doenças no ambiente de 
trabalho, protegendo a integridade física e psicossocial do trabalhador.

NOSSAS ÁREAS DE

ATUAÇÃO

Serviço de representação legal para empresas estrangeiras até a 
completa constituição da empresa nacional nos órgãos públicos.

CONSOLIDAÇÃO ÉTICA NO MERCADOCONSOLIDAÇÃO ÉTICA NO MERCADO



ESTRUTURA FORTE RECONHECIDA INTERNACIONALMENTEESTRUTURA FORTE RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE

SOLUÇÕES AO ALCANCE DE SUA EMPRESA
Oferecemos serviços paralegais de constituição, alteração, regularização 
e encerramento de empresas em todo território nacional, com otimização 
de processos em órgãos públicos e privados, emissão e manutenção de 
certidões, obtenção de registros e licenças, representação legal de empresas 
estrangeiras e nacionais, dentre outros serviços. Aliada aos nossos 
especialistas temos a mais nova plataforma digital, o Portal Paralegal.

Atuamos nas maiores operações societárias realizadas no país 
em parceria com grandes escritórios de advocacia nacionais e 
internacionais, apoiando a expansão e investimentos de nossos 
clientes através de nossas linhas de serviços e expertise com a 
burocracia local.



O Portal Paralegal é a mais nova plataforma digital do 
Grupo PLBrasil, feito para facilitar o acompanhamento 
dos processos e casos do seu negócio, enquanto você foca 
em seu Core Business!

O FUTURO PARALEGAL DO SEU NEGÓCIO

Com as funcionalidades do painel de gestão à vista você monitora, em 
tempo real, tudo que está acontecendo no seu processo. Também 
ajudamos você a manter o controle de suas faturas e alertamos para 
vencimentos de documentos importantes.

OTIMIZE SEU TEMPO
E DESCOMPLIQUE A GESTÃO



Uma plataforma digital segura, robusta e 
inovadora com diversas funcionalidades

Integração de processos e
documentos entre os órgãos,

sistemas e instituições

Integração

Consulta automática
de protocolos e processos

nas Juntas Comerciais
e Receita Federal

Automação

Acompanhamento em
tempo real com status

de processos 

Monitoramento

Compartilhe documentos
e relatórios dos seus casos

Compartilhamento



FUNCIONALIDADES
DO PORTAL PARALEGAL

Gestão financeira
Acompanhamento das 
faturas e indique o 
responsável pelo pagamento.

Gestão por BI e ERP
Gráficos e evolução do seu processo 
através de indicadores e robôs que 
acompanham os protocolos e 
processos nos órgãos públicos.

Painel de pendências
Acompanhe os documentos 
faltantes ou aprovações
que impedem o andamento 
dos processos.

Controle os protocolos
Acompanhe quantos 
protocolos foram encerados e 
quantos estão em andamento.

Histórico do processo
Acesso rápido e fácil ao histórico, 
evolução e tratativas do seu processo, 
sem necessidade de busca em e-mails.

Plataforma responsiva
na nuvem
Acesse seus processos onde e 
quando quiser por dispositivos 
móveis ou desktop.



MAIS FUNCIONALIDADES
DO PORTAL PARALEGAL

Permissões
Defina diferentes níveis 
de permissão às pessoas 
que tem acesso ao 
Portal Paralegal.

Relatórios
Extraia relatórios dos 
andamentos dos casos, das 
propostas e das faturas.

Encontre o que precisa
Faça consultas rápidas utilizando 
filtros e palavras-chave.

Solicitação de proposta
Se você já é cliente, solicite 
uma proposta diretamente 
pelo Portal Paralegal.

Acompanhe o processo
Receba avisos por e-mail 
para acompanhar a 
evolução do seu caso.

Alerta de vencimento
de documentação
Receba notificações avisando 
que a documentação está 
próxima de seu vencimento.



Confira alguns benefícios oferecidos
pelo Portal Paralegal para seu negócio

Acompanhe o andamento dos casos
através de gráficos em tempo real.

Gestão à vista
Automação de processos e canal direto
para tratar diretamente com o executor.

Agilidade de Informações

Tenha total transparência das
informações sobre o andamento

do seu processo ou caso.

Transparência
Otimize o tempo de sua equipe para

o Core Business da sua empresa.

Foco no Core Business

Renove automaticamente todos
os certificados da empresa.

Renovação dos Certificados
Banco de dados relacional

compatível com MySQL e PostgreSQL
e construído para a nuvem.

Segurança de Dados



É seguro, é digital e agiliza de verdade!
Agora você não precisa mais realizar diversas ligações para acompanhar seus casos. Com as 
funcionalidades do nosso painel de gestão à vista você monitora, em tempo real, tudo que está 

acontecendo no seu processo, com a ajuda do nosso assistente virtual, o PLB Virtual.

PLB Virtual
O PLB Virtual é o robô que facilitará a consulta de protocolos e processos nas Juntas Comerciais e na 
Receita Federal do Brasil. Avisos de prazos, informações estratégicas para tomada de decisões e muito 
mais em tempo real de onde você estiver. Tudo de forma automatizada com inteligência artificial.



Assessoria 
Paralegal

Contabilidade

Banco 
Central do 

Brasil

CNPJ de 
Estrangeiro

Reorganização 
Societária

Saúde e 
Segurança 
do trabalho

Tradução de 
Documentos

SERVIÇOS

COMBINADOS

Para os clientes que desejam agilidade e um 
atendimento unificado, os serviços da PLBrasil 
Paralegal podem ser contatados separadamente 
ou combinados com as demais soluções do 
Grupo PLBrasil, dependendo da necessidade e 
conivência de nossos clientes. 

Assessoria 
Paralegal

Contabilidade

Banco 
Central do 

Brasil

CNPJ de 
Estrangeiro

Reorganização 
Societária

Endereço 
Fiscal ou 
Virtual

Saúde e 
Segurança 
do trabalho

Tradução de 
Documentos



BENEFÍCIOS
REDUÇÃO

DE CUSTOS

SATISFAÇÃO
DO CLIENTE

GANHO DE
PRODUTIVIDADE

GESTÃO
INTEGRADA

SERVIÇOS
PERSONALIZADOS

OPERAÇÃO
SIMPLIFICADA

AGILIDADE DE
COMUNICAÇÃO

PARCERIA DE
LONGO PRAZO

DIFERENCIAL
COMPETITIVO

SUPERAR
EXPECTATIVAS

ATENDIMENTO
À LEGISLAÇÃO

CONFIANÇA



Também aderimos, de forma voluntária, ao 
Programa Empresa Cidadã, que possibilita a 
prorrogação das licenças maternidade e 
paternidade de 120 (cento e vinte) para 180 
(cento e oitenta) dias e de 5 (cinco) para 20 
(vinte) dias, respectivamente. Ao aderir esse 
programa, reforçamos a necessidade da 
instituição familiar na sociedade e a importância 
que nosso time exerce na instituição. Além das 
extensões previstas nas licenças maternidade 
e paternidade, o Grupo PLBrasil também 
garante licenças para o caso de adoções de 
crianças, inclusive por casais homoafetivos.

Por fim, prestamos serviços pro bono de 
forma voluntária para instituições e/ou 
organizações que beneficiam os que mais 
necessitam e a sociedade de forma ampla.

Acreditamos em postura ética, gestão 
institucional e transparente, respeito aos 
nossos colaboradores e no desenvolvimento 
sustentável de nossas atividades. Nossa 
responsabilidade é contribuir, na preservação 
dos bons costumes à sociedade e ao meio 
ambiente para que as futuras gerações 
tenham diretrizes e referências das valiosas 
ações e responsabilidade socioambientais.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E EMPRESARIAL



O GRUPO PLBRASIL PELOS

NOSSOS CLIENTES

Nosso relacionamento de quatro anos com a PLBrasil começou focado no segmento paralegal e de representação legal, 

se expandindo para outras áreas de negócios, como BPO contábil e traduções, para nossas duas entidades brasileiras.

A ética e compliance demonstradas - que sempre foram exigências da DeRoyal - aliados a feedbacks precisos e 

rápidos, permitiu à DeRoyal manter seu foco no crescimento e na ruptura do mercado brasileiro.

Richard Ford
DeRoyal

A PLBrasil nos ajuda desde o início da nossa trajetória. O entendimento sobre as necessidades do cliente (agilidade, 

custo, eficiência) e, principalmente, a dedicação no trabalho realizado são importantes diferenciais.

Arthur Buzatto 
Vereda Educação

Rafael Bassoli
Azevedo Sette Advogados

Trabalho com a PLBrasil há mais de 10 anos e conheço pessoalmente cada um de seus sócios, que estimo muito. 

Sempre atenderam com profissionalismo e eficiência os nossos clientes, dando um toque pessoal que ajuda no 

relacionamento e facilita a entrega de serviços de alto nível e com agilidade ao cliente.



Eficiência e alta qualidade são marcas da prestação de serviços da PLBrasil. Sem dúvida, a melhor equipe de serviços 

paralegais com que já trabalhei. Nossos anos de parceria deixam clara a razão pela qual a PLBrasil é líder do segmento.

Pedro Stockler 
Sócio fundador Stockler Advogados

Simone Chinaglia 
Jurídico Totvs

Como cliente, posso afirmar que o trabalho da PL é pautado em qualidade, excelência e adequação às necessidades 

de cada demanda, de forma que me sinto tranquila quanto aos resultados e prazos almejados quando trabalhamos 

em conjunto.

Mostraram-se profissionais altamente competentes e eficazes nos serviços de registro de Banco Central, além de se 

colocarem sempre acessíveis e dispostos a ajudar nas dúvidas e consultas sobre o tema. Nota Dez!

José Costa  
 Brookfield

O GRUPO PLBRASIL PELOS

NOSSOS CLIENTES



Departamento de Novos Negócios
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