PACOTE DE ACELERAÇÃO BRASIL

Entendemos que, quando você entrar no complexo ambiente
legal e tributário brasileiro, você precisa de um suporte
confiável e do conselho dos melhores especialistas em
cada área.
Desenvolvemos este pacote de aceleração para propor os
melhores serviços prestados diretamente pelo especialista
no assunto. O valor agregado é a coordenação que você
ganhara para evitar um acompanhamento demorado e
custos ocultos.
Estamos aqui para ajudá-lo na implementação de sua filial ou
o lançamento de sua atividade, aproveitando o grande
potencial brasileiro sem sofrer do ambiente complexo.

Bemvindo no Brasil.
Desejamos-lhe um grande sucesso.

OS NOSSOS PARCEIROS

Por exemplo :


você procura informações sobre seus parceiros de negócios ...



você valoriza o negócio que você pretende adquirir ...



as due diligence da contabilidade e dos impostos ...



elaborar os seus contratos ou o seu contarto social ...



registar a sua empresa ....



abrir a sua conta bancária ...



simular a sua estratégia fiscal ...



abrir um endereço virtual até que você tenha seu próprio escritório ...



transferir recursos para o Brasil e declarar ao Banco Central ...



criar o seu website e a sua comunicação ....



você precisa de um visto ...



sua contabilidade e suas obrigações fiscais ...

e assim por diante ........

APRESENTAÇÃO DOS PARCEIROS
•Contabilidade e impostos
•Relatórios de crédito internacionais
•Consultoria de Fusões e Aquisições
•Conselho jurídico sobre imigração
•Escritório Virtual
•Agência de comunicação
•Corretora de cambio
•Agente aduaneiro

CONTABILIDADE E IMPOSTOS


JADE tem especialistas em seus escritórios em Nova York, Miami, Atlanta, SanFrancisco, Los Angeles, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires



Os nossos serviços são principalmente:
- Contabilidade
- Consultorias tributárias
- Plano de Negócios
- Reporting
- Folha de Pagamento
- Tratados fiscais internacionais e cumprimento das obrigações fiscais
- Imposto de Renda Pessoa Física (expatriados e locais, país de origem e país
de destino)
- Declarações fiscais pessoas juridicas
- Due diligence: contábil, fiscal
- Revisão dos Livros contabeis
- Abertura de conta bancária

RELATORIOS DE CREDITO INTERNACIONAIS


Com Cristal Credit você trabalha diretamente com o provedor. Cristal de Credit
fornece analises de crédito no mundo todo. Serviço rápido e 20 anos de
experiência em relatórios de crédito.



Cristal Credit fornece relatórios de crédito diretamente da fonte no mundo todo.
Se você procura no Brasil, Caribe ou o resto do mundo, o nosso pessoal
experiente pode encontrar relatórios confiáveis para você muito rapidamente.



Fornecemos serviços internacionais de vigilância, due-diligence e investigação
financeira. Os nossos relatórios irá mostrar-lhe se o parceiro sugerido é de uma
fonte confiável e está respeitando as regras governamentais locais. Não
importa se é uma empresa shell ou offshore.

CONSULTORIA DE FUSÕES & AQUISICÕES


FUSAQ é uma empresa de consultoria multisetorial localizada no Brasil, com um
network em toda a América Latina.



Oferecemos os seguintes serviços e soluções para empresas brasileiras e
estrangeiras em M & A:
- Avaliação de empresas;
- Busca de investidores com preparação de teaser;
- Business plan;
- Business models.



Oferecemos serviços para empresas para regenerar o desempenho (turnaround)
ou para gerenciar um período de transição dentro de sua organização (interim
management).



Nossos consultores são especializados em
- Finanças (controle de gestão, reestruturação, reorganização);
- Operações (redefinição do core business, redução de custos, melhorias de
produtividade).

CONSELHO JURIDICO SOBRE IMIGRAÇÃO


Go Visas é uma empresa com foco em assessoria jurídica e consultoria na área
de imigração e emigração, Oferecemos um serviço personalizado, através da
identificação das necessidades de cada cliente e respeitando as suas políticas
administrativas, bem como os aspectos culturais de acordo com a
nacionalidade do cliente. Nossa equipe especializada é formada por
profissionais bilíngües de diversas áreas, com foco em áreas internacionais e
imigração, auxiliando nossos clientes em todos os procedimentos operacionais.
Por meio de parcerias em diversas cidades do país e em várias partes do
mundo, aconselhamos e damos todo o suporte necessário aos nossos clientes
com rapidez e eficiência, tornando mais fácil o processo de obtenção de vistos.



IMIGRAÇÃO: Nós fornecemos assistência na obtenção do tipo de visto
adequado e os documentos necessários para a permanência legal do
estrangeiro no país.



EMIGRAÇÃO: Trabalhamos com transferências para o exterior. Oferecemos
consultoria sobre a legalização de documentos, vistos, agendar entrevistas com
Consulados e Embaixadas, além de outros serviços.

ESCRITORIO VIRTUAL


Um escritório virtual permite uma presença empresarial flexível no Brasil, sem
custos fixos elevados.



O registo básico da empresa inclui :
- Estabelecimento de sua sede ou filial comercial
- O uso do nosso endereço
- Recepção, triagem e distribuição de seus correios e e-mails
- Encaminhamento ou armazenagem do seu correio



O registo completo da empresa inclui os mesmos serviços mais o atendimento
telefônico :
- Número de telefone individual disponível
- Serviço de atendimento telefônico durante o horário comercial (toma de
mensagens, chamadas encaminhadas)
- Gestão personalizada de suas chamadas e transferência, se necessário
- Recepção e processamento de mensagens

AGENCIA DE COMUNICACAO


A agência de comunicação DJTAL oferece uma ampla gama de serviços digitais:
- Criação de lojas online com Prestashop
- Criação de websites com WordPress ou Drupal CMS
- Manutenção do Site
- Desenvolvimento php / mysql
- Design Gráfico e Ilustração
- Animação de páginas de Facebook e Gestão da Comunidade
- Campanhas de SEO, Adwords e e-marketing



Uma equipe com 15 anos de experiência digital na França e no Brasil.

CORRETORA DE CAMBIO


20 anos de experiência no mercado financeiro. Esse sucesso é fruto da
credibilidade, transparência e ética aplicada aos negócios, qualidades que são
reconhecidos por muitos clientes que confiaram em seus bons serviços e
necessidades de orientação.



Ao contrário de outras empresas do setor, a FAIR se destaca pela prestação de
um serviço personalizado e abrangente, indo além das taxas de atividade de
intermediação convencionais. FAIR oferece uma gama completa de serviços
que visam trazer uma solução completa para seus clientes.



A combinação desses fatores fez FAIR uma referência entre corretores
independentes, que lhe permitiu ocupar uma posição de liderança no mercado
de câmbio e comércio exterior.

AGENTE ADUANEIRO








No Brasil, apoiada por muitos anos de experiência em importação e
exportação, tributação aduaneira, ligação comercial e Supply Chain
Management, NOVATRADE BRASIL oferece uma ampla gama de serviços sob
medida para o cliente e opera nas principais cidades do Brasil.
IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA serviço de gestão oferecidos para atender as
necessidades dos parceiros para as atividades administrativas e operacionais
relacionadas com o processo de importação : transporte internacional, agente
aduaneiro, armazenamento e distribuição.
CÁLCULO DE CUSTOS DE IMPORTAÇÃO Esta solução é fornecida para atender a
necessidade dos parceiros e clientes para saber o custo de seus produtos
todos os impostos incluídos, no Brasil, dada a complexidade do cálculo dos
impostos de importação.
ARMAZEM LIGADO solução inovadora que permite a sua empresa obter um
estoque local no Brasil, pagando os impostos de importação somente quando
você nacionalizar seus bens. Perfeito para começar o negócio no Brasil, porque
você vai reduzir o seu investimento e pagar os impostos de importação
somente quando você vender parte de seus bens.

