


Empreender no Brasil é 
uma atividade de risco.
Por isso alguns cuidados
são necessários, quando
se pretende montar um 

negócio.



 Encontre uma atividade com a
qual você se identifique

 Monte um Plano de Negócio
 Confirme se o investimento

disponível é suficiente
 Encontre parceiros para as

questões que você não domina



Para um negócio ser bem
sucedido é fundamental que

você acredite no que faz.
Assim seu trabalho será

prazeroso e renderá frutos.



Montar um plano de 
negócio bem feito minimiza

surpresas desagradáveis.
Invista algum tempo 

nessa fase:  vale a pena !!



Certifique-se de que o fluxo
de caixa atenderá suas

necessidades. 
Muitas empresas declinam no 
primeiro ano de vida por falta

de fôlego financeiro.



Observar essa importante
etapa inicial evita prejuízos

para o empresário. 
Com o parceiro certo, 

muito tempo e dinheiro
serão poupados.



Concentre-se naquilo
em que você é bom. 

Terceirize o que não tem 
certeza !!



TRABALHO INDIVIDUAL TRABALHO EM EQUIPE

Com bons parceiros você pode terceirizar
quase tudo, e com excelentes resultados.

X



Atuando em toda a área empresarial, desde
a Legalização até a Gestão Financeira, a 

Prime & Llonk oferece a tranquilidade que
você precisa para cuidar do seu negócio.
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Constituição de Empresas, Alterações, 
Encerramento, além de processos de 

regularização em todas as esferas 
públicas e emissão de certidões.
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Realizamos Contabilidade Empresarial, 
provendo relatórios precisos, para tomada de 

decisões gerenciais e produtivas.  
Revisamos os controles e procedimentos de 

nossos clientes, para atender normas e práticas 
contábeis e as exigências de cada entidade.
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Atuamos como responsáveis pelas operações 
financeiras de nossos clientes.  

Além de sigilo absoluto, somos pautados na 
ética, eficiência e segurança, respeitando as 

especificidades de cada empresa
e seus indivíduos.
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Planejamos e gerenciamos todos os impostos 
incidentes sobre o negócio dos nossos clientes.

Responsáveis pela escrituração de todos os 
documentos fiscais, apuramos os tributos e 
elaboramos todas as obrigações acessórias.
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A contratação de funcionários exige atenção à 
Legislação Trabalhista e Previdenciária.

Atuamos de maneira personalizada, verificando 
procedimentos e rotinas trabalhistas para garantir 
que nossos clientes desenvolvam suas atividades 

sem sofrer riscos.



Investir na sua jornada é uma escolha
Apostar no seu sonho é nosso trabalho


