


AA
ameaçadaameaçada
nãonão teremosteremos
SETEMBROSETEMBRO
sese preparampreparamsese preparampreparam
emem massamassa
encerramentoencerramento

OO maiormaior
CAIXACAIXA disponíveldisponível
crise,crise, mantendomantendo
diadia..

ECONOMIAECONOMIA GLOBALGLOBAL estáestá
ameaçadaameaçada ee osos especialistasespecialistas acreditamacreditam queque

teremosteremos sinaissinais dede retomadaretomada antesantes dede
SETEMBROSETEMBRO dessedesse anoano.. MuitasMuitas empresasempresas jájá

preparampreparam parapara demissãodemissão dede funcionáriosfuncionários
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preparampreparam parapara demissãodemissão dede funcionáriosfuncionários
massamassa ee algumasalgumas atéaté mesmomesmo parapara oo

encerramentoencerramento dede atividadesatividades..
maiormaior desafiodesafio nessenesse momentomomento éé terter

disponíveldisponível parapara aguentaraguentar oo tempotempo dada
mantendomantendo saláriossalários ee fornecedoresfornecedores emem



 Soluções para renegociação de Soluções para renegociação de 
dividas;dividas;

 Planejamento Tributário;Planejamento Tributário;
 Recuperação de Créditos Tributários;Recuperação de Créditos Tributários;
 Apoio na Gestão Financeira;Apoio na Gestão Financeira;
 Apoio na aquisição de novos Apoio na aquisição de novos 

empréstimos para garantir a empréstimos para garantir a 
segurança da empresa na pandemia;segurança da empresa na pandemia;

 Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal;Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal;
 Elaboração de plano de Negócio;Elaboração de plano de Negócio;

Soluções para renegociação de Soluções para renegociação de 
dividas;dividas;
Planejamento Tributário;Planejamento Tributário;
Recuperação de Créditos Tributários;Recuperação de Créditos Tributários;
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Apoio na Gestão Financeira;Apoio na Gestão Financeira;
Apoio na aquisição de novos Apoio na aquisição de novos 
empréstimos para garantir a empréstimos para garantir a 
segurança da empresa na pandemia;segurança da empresa na pandemia;
Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal;Assessoria Contábil, Fiscal e Pessoal;
Elaboração de plano de Negócio;Elaboração de plano de Negócio;



Iremos dar o apoio a sua empresa Iremos dar o apoio a sua empresa 
na reorganização das dividas, na reorganização das dividas, 
utilizando de estratégia que causem utilizando de estratégia que causem utilizando de estratégia que causem utilizando de estratégia que causem 
menor impacto ao seu negócio neste menor impacto ao seu negócio neste 
momento de pandemia.momento de pandemia.

Iremos dar o apoio a sua empresa Iremos dar o apoio a sua empresa 
na reorganização das dividas, na reorganização das dividas, 
utilizando de estratégia que causem utilizando de estratégia que causem 
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utilizando de estratégia que causem utilizando de estratégia que causem 
menor impacto ao seu negócio neste menor impacto ao seu negócio neste 
momento de pandemia.momento de pandemia.



 Estudar
venha causar
negócio;

 Recuperação Recuperação
impostos dos
nossa INTELIGENCIA
isso, retificamos
assessórias,
judicialmente
para compensação

o melhor cenário tributário que
causar menor impacto no seu

Recuperação de possíveis créditos de

5

Recuperação de possíveis créditos de
dos últimos 5 anos, mediante a

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, com
retificamos as obrigações

assessórias, e principalmente, pediremos
judicialmente a restituição desses valores

compensação e equilíbrio do CAIXA;



MuitasMuitas empresasempresas
financeirofinanceiro acabamacabam
revelarevela pesquisapesquisarevelarevela pesquisapesquisa
dardar oo suportesuporte
recursosrecursos financeiros,financeiros,
oo melhoramentomelhoramento

 DirecionamentoDirecionamento
documentaçãodocumentação
financeirosfinanceiros queque

empresasempresas porpor faltafalta dede conhecimentoconhecimento
acabamacabam “quebrando”,“quebrando”, conformeconforme

pesquisapesquisa dodo Sebrae,Sebrae, comcom isso,isso, iremosiremos
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pesquisapesquisa dodo Sebrae,Sebrae, comcom isso,isso, iremosiremos
suportesuporte nana corretacorreta administraçãoadministração dosdos

financeiros,financeiros, permitidopermitido aoao empresárioempresário
melhoramentomelhoramento dada SAÚDESAÚDE dada empresaempresa;;

DirecionamentoDirecionamento ee preparaçãopreparação dede
documentaçãodocumentação parapara aquisiçãoaquisição dede créditoscréditos

queque venhavenha AJUDARAJUDAR oo teuteu negócionegócio;;



Prestação Prestação 
gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de 
sua empresa tenha todas as obrigações sua empresa tenha todas as obrigações 
principais e assessorias em dias;principais e assessorias em dias;

Prestação Prestação de serviços para EMPRESA da de serviços para EMPRESA da 
gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de 
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gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de gestão contábil, fiscal e pessoal, afim de 
sua empresa tenha todas as obrigações sua empresa tenha todas as obrigações 
principais e assessorias em dias;principais e assessorias em dias;



ÉÉ um documento
descrever
passos que
los. Nele, élos. Nele, é
do seu empreendimento
de vista
operacional

documento de planejamento que irá
seu negócio, os objetivos dele e os

que devem ser dados para alcançá-
é possível demonstrar a viabilidade
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é possível demonstrar a viabilidade
empreendimento sob diversos pontos

– estratégico, mercadológico,
operacional e financeiro, por exemplo.



O Diferencial do nossos serviços O Diferencial do nossos serviços 
ofertados ofertados 

e competência, temos como e competência, temos como 
propósito o compromisso junto ao propósito o compromisso junto ao 

seu negócio de proporcionar seu negócio de proporcionar seu negócio de proporcionar seu negócio de proporcionar 
sustentabilidade, principalmente sustentabilidade, principalmente 

neste momento de pandemia neste momento de pandemia 
COVIDCOVID--
agregar valor e reduzir agregar valor e reduzir 

O Diferencial do nossos serviços O Diferencial do nossos serviços 
ofertados ofertados é é que além da qualidade que além da qualidade 

e competência, temos como e competência, temos como 
propósito o compromisso junto ao propósito o compromisso junto ao 

seu negócio de proporcionar seu negócio de proporcionar 
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seu negócio de proporcionar seu negócio de proporcionar 
sustentabilidade, principalmente sustentabilidade, principalmente 

neste momento de pandemia neste momento de pandemia 
19, procurando sempre 19, procurando sempre 

agregar valor e reduzir agregar valor e reduzir custos.custos.



ENTRE EM CONTATO ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO, ESTAMOS A CONOSCO, ESTAMOS A 
DISPOSIÇÃODISPOSIÇÃO

https://www.orcoma.com.br/

Orcoma Contabilidade

ENTRE EM CONTATO ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO, ESTAMOS A CONOSCO, ESTAMOS A 
DISPOSIÇÃODISPOSIÇÃO!!!!!!
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orcomacontabilidade

https://www.orcoma.com.br/

Orcoma Contabilidade


