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B2finance apresenta sua nova sede em São
Paulo
O novo escritório, localizado na zona oeste da capital paulista,
abrigará as áreas Outsourcing, Consultoria e Auditoria
11/7/2014 5:22:00 PM
São Paulo, 07 de Novembro de 2014 – A b2finance, que está no mercado há mais de 20 anos,
prestando serviços de Auditoria, Consultoria Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal e
Implementação de software de gestão empresarial (ERP), apresenta sua nova sede administrativa
em São Paulo, que abrigará toda a estrutura de Business Process Outsourcing (BPO), Auditoria e
Consultoria, abrangendo desde profissionais trainee até diretores e presidência.
Comprometida com a inovação, a b2finance colabora com seus clientes auxiliando-os a se tornarem
empresas com alta performance, reduzindo custos por meio de Outsourcing. A companhia, que
possui unidades de negócios em Alphaville, Sorocaba, Rio de Janeiro e Curitiba, agora inaugura sua
nova sede em São Paulo. Localizada na Av Francisco Matarazzo, nº 1500, no bairro Barra Funda,
região central da cidade de São Paulo.
Esse novo espaço, localizado no 5º andar da Torre New York, conta com um sólido investimento na
infraestrutura e um espaço amplo que proporciona uma flexibilidade de layout para receber
executivos e integrar a equipe de mais de 150 colaboradores.
“Com esta nova casa, a b2finance continuará a oferecer aos nossos clientes a qualidade e confortos
desejados, sem lançar mão de prover ao seu capital humano, instalações ainda mais modernas e
adequadas”, afirma o CEO da b2finance, Mauro Inagaki.
A mudança de endereço confirma a intensa evolução que a companhia vem passando em suas
operações no Brasil e, nesta nova localização, estão alguns dos mais importantes empreendimentos
corporativos, de varejo e serviços de São Paulo.
Sobre a b2finance
Presente no mercado há 20 anos, representada pela experiência de cada um de seus 10 sócios, a
b2finance apresenta-se ao mercado como especialista em outsourcing, auditoria, consultoria e
administração de pessoal. Todos os serviços são oferecidos com tecnologia embarcada e
compliance nas operações. A companhia possui em sua estrutura societária executivos providos das
“Big fours” e multinacionais, os quais cada um são especialistas em cada vertente da companhia, ou
seja, todas as áreas em que a empresa oferta seus serviços: contábil, fiscal, financeiro,
administração de pessoal, consultoria, auditoria e tecnologia, possui líderes seguidos de suas

equipes com um vasto know-how acumulados ao longo das últimas duas décadas.A b2finance
apresenta-se ao mercado com templates prontos e por meio de qualquer ERP, a empresa lança sua
oferta ao cliente, que em muitos casos não tem ou não precisam investir em software de gestão
empresarial com valores diferenciados de manutenção para que todas as operações empresariais
atuem de forma integrada. Isto representa que ab2finance é uma extensão de seus clientes,
eliminando o tempo que as empresas gastariam administrando sua empresa. A meta da companhia
é ser a melhor empresa de TI, Compliance e Outsourcing nos próximos cinco anos. Atualmente
possui cerca de 500 clientes em sua base. Veja mais: www.b2finance-group.com
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