
CATÁLOGO
DE SERVIÇOS



REDE ÁBACOS
Um dos mais completos escritórios de 
contabilidade, direito e negócios. 

SOMAR CONFIANÇA É O QUE NOS MOVE!



Rede Ábacos e suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e 
independentes, que usam um mesmo nome comercial e em conjunto 
promovem soluções em contabilidade, direito e negócios.

Hoje a Rede Ábacos se apoia em mais de 110 colaboradores, tendo entre
eles contadores, advogados, administradores e outros profissionais para
o atendimento de mais de 450 clientes ativos. 

Contamos com unidades e correspondentes em diversas partes do Brasil,
o que nos possibilita atender todas as regiões e estados do país e nos
torna mais próximos de cada cliente.

QUEM
SOMOS



POR QUE ESCOLHER
A REDE ÁBACOS?

Mais de 14 anos
no mercado

Mais de 110
colaboradores

Mais de 500
clientes ativos

Possibilidade
de atendimento
nacional



CATÁLOGO
DE SERVIÇOS

JURÍDICO

TERCEIRIZAÇÃO

AUDITORIA

CONTABILIDADE

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

PERÍCIA CONTÁBIL E VALUATION

CONSULTORIA E GESTÃO EM NEGÓCIOS



JURÍDICO

Possuímos atuação diferenciada no mercado, nos predispondo na análise de 
todas as situações jurídicas da área business que possam favorecer a prática 
empresarial, desde a formação, até a execução de qualquer segmento de 
mercado.

Detemos alta capacidade técnica para identificar oportunidades de melhoria na 
performance tributária, empresarial, trabalhista e das relações de consumo.

DIREITO
CÍVEL

ESPECIALIDADE
TRIBUTÁRIA

DIREITO
TRABALHISTA

DIREITO
EMPRESARIAL



TERCEIRIZAÇÃO

TERCEIRIZAÇÃO DE
PROCESSOS DE NEGÓCIOS

No meio das inúmeras responsabilidades e processos que envolvam o dia a dia
das empresas, está cada vez mais difícil para o empresário manter o foco em todas 
as atividades importantes de uma organização.

Com a terceirização de processos, assumimos a responsabilidade de partes do trabalho
relacionado à gestão, garantindo controle, segurança, economia e informações privilegiadas.

BPO
FINANCEIRO

CONTROLE

SEGURANÇA
BPO
DEPARTAMENTO
PESSOAL



Exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas, objetivando 
averiguar se elas estão de acordo com o planejado, em conformidadecom as 
normas e se foram implementadas.

AUDITORIA

LAUDOS DE
AVALIAÇÃO

AUDITORIA
INTERNA

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

TRABALHISTA



CONTABILIDADE

OTIMIZAÇÃO
DE LUCROS

CONTABILIDADE
GERAL

CONTABILIDADE
CONSULTIVA

Execução de todos os serviços referentes ao fiscal, contábil
e departamento pessoal. 

Mas, vamos muito além de simplesmente emitir guias e gerar folha
de pagamento, auxiliamos nossos clientes a entender seu negócio
e a trabalhar suas margens e segurança. 



SEM CUSTOS
PARA CLIENTE

VASTA
EXPERIÊNCIA

SEGURO

PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO

REVISÃO
TRIBUTÁRIA

O novo ciclo econômico impulsiona as empresas a um mercado mais competitivo,
nascendo a necessidade de buscar oportunidades para preservar a sobrevivência.

Assim a economia tributária pode ser o oxigênio que mantém empresas vivas.

Com a aliança das ciências jurídicas e a contábil conseguimos alcançar o profundo
conhecimento de normas tributárias, que aliada a exatidão dos números permite o devido 
aproveitamento dos créditos e benefícios fiscais, específicos de cada operação ou produto.



CONFIABILIDADEEXPERIÊNCIA

SEGURANÇA

PERÍCIA
CONTÁBIL

E VALUATION

PERÍCIA CONTÁBIL

Atuamos há mais de 10 anos em processos judiciais elaborando cálculos trabalhista,
cíveis, econômicos e financeiros. Emitimos laudo trabalhista, laudos cíveis,
laudo revisional e demais necessários.

VALUATION

Processo de avaliação de empresas, áreas ou segmentos empresariais para determinação
de seu valor justo. Por vezes necessário nos processos de investimentos, fusão, cisão
e aquisição, bem como subsidiar a gestão quando ela for baseada na geração de valor.



CONSULTORIA
EM GESTÃO

E NEGÓCIOS

NEGÓCIOSGESTÃO

PROCESSOS

Profunda imersão no negócio do cliente para entender seus valores e oferecer 
soluções customizadas.Abrangendo: planejamento estratégico, plano de 
viabilidade econômica, plano de negócios, reestruturação financeira, gestão, 
definição e implantação de processos, entre outros.



ALGUNS
CLIENTES



(27) 3215 . 5140 / www.abacos.online
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