
Consultoria Contábil 
& Recuperação de 

Empresas

Uma Consultoria Contábil Digital, 
mas com o melhor atendimento 

humano

Somos uma empresa moderna, que 
identifica as demandas de nossos 

clientes, atendendo suas necessidades 
de forma ágil. Uma equipe pronta pra 
atender o cliente, mesmo sendo uma 

consultoria digital! é só chamar! 

Seguro de responsabilidade civil profissional
trazendo mais segurança em nossa 

prestação de serviços

SEGURO DE
RESPONSABILIDADE

CIVIL

SEGURO 
CONTRA CRIMES 

CIBERNÉTICOS

Núcleo Jurídico

Há momentos que precisamos de apoio 
jurídico para nossa empresa, nesse momento 
conte com a ASCampoli e seu núcleo jurídico:

- Legalização de documentos societários;
- Defesa de auto de infração;
- Venda de créditos tributários (direito creditório);
- Venda de precatório estadual (negócios de créditos);
- Análise em parcelamentos especiais para redução de 
juros e multas indevidas;
- Elaboração de contrato de compra e venda de 
empresa;
- Elaboração e constituição de holding familiar;
- Análise de riscos e definição de estratégias;
- Administração de passivos cível, trabalhista e 
tributário;
- Consultoria e elaboração de pareceres jurídicos;
- Recuperação de créditos fiscais e sua monetização;

(11) 4552-8400
(11) 96903-1979

www.ascampoli.com.br

Fale agora com nossos consultores



Consultoria Tributária

Diante da complexidade do sistema tributário 

brasileiro, os profissionais da AS Campoli estão à 

disposição para oferecer uma análise completa e 

personalizada para cada perfil tributário

A AS Campoli realiza toda a gestão do fluxo 

financeiro de seus clientes. Contas a pagar, 

faturamento, fluxo de caixa e definição de 

orçamentos, por meio de softwares modernos.

Constituição societária, formalização de contratos, 

abertura e encerramento de empresas, 

documentação para cadastros em órgãos públicos 

e alterações em contrato social e Holding

Consultoria Financeira

Consultoria Empresarial

Consultoria Trabalhista

Reduza custos e mantenha 
qualidade através da terceirização 
de suas atividades fiscais do seu 

departamento pessoal 

Registro de funcionários;

Contrato de Experiência;

Folha de Pagamento (cálculo de atrasos, 

horas extras e adicionais);

Encargos Trabalhistas (FGTS e INSS);

Controle de Férias;

Acompanhamento de Convenção Coletiva;

13º Salário;

Orientação sobre legislação trabalhista (CLT);

Orientação sobre benefícios

e-Social

Tudo aqui é resolvido 
online e rapidamente!

Atendimento na nuvem, whatsapp, central de 

telefonia digital, vídeo conferencia, redução no uso 

de papel, teletrabalho, teleatendimento.

Folha de pagamento, pesquisa de impostos, 

contabilidade, balanços, análise de empresas, 

recuperação judicial, abertura e encerramento de 

empresas, laudos e pesquisas sobre impostos.

AS Campoli utiliza a tecnologia para melhorar e 

agilizar nosso atendimento e claro para facilitar o 

dia a dia dos nossos clientes.

Consultoria Contabil Digital 

Recuperação de Empresas

Você sabia que a Recuperação Judicial de 

empresas é uma estratégia muito utilizada por 

grandes corporações? A lei que permite issa em 

vigor desde 2005 e evita que empresas com 

dificuldades financeiras fechem as portas. Para 

isso, oferece a elas a oportunidade de operar 

enquanto negociam com os credores sem o risco 

de terem suas dívidas executadas.

Fale com nossos consultores e saiba como essa 

estratégia pode salvar seu negocio e além disso 

impulsionar sua empresa para crescer mais e mais 

rápido.

(11) 96903-1979


