
AGORA É

Business Consulting



A mesma
empresa,
uma nova
visão.
A Royal Business Community é um
grupo empresarial focado na inovação
e na qualidade de serviços, , a
ASCampoli então juntou o seu portfolio
com a da Royal e nasceu assim a Royal  
Consultoria.

Introdução



Quem nos
tornamos

CONSULTORIA;
REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS;
NÚCLEO JURÍDICO.

Agora somos um grande grupo
empresarial que terá atuação em 3
frentes:
:



Alexandre Campoli Sueli Campoli
Fundador e CEO Diretona

Fundadores
Assim como na AS Campoli Contabilidade os fundadores

continuam a frente dos negócios na Royal Consultoria



continuamos
os mesmos,
só que
melhores

gradativamente nossos processos
de trabalho estão sendo
modernizados para oferecer um
nível de serviços diferenciado para
nossos clientes.



Visão Missão Valores
Ser um grupo empresarial
voltado para negócios de

impacto com
responsabilidade fiscal

Ofertar serviços que
possam agregar valor

e impulsionar
negócios globais

Ética,
responsabilidade

e respeito 

Novo perfil Nosso DNA continua o mesmo , porém
nossas metas  mudaram.



Núcleo Jurídico
Consultoria
Recuperação de Empresas

A Royal terá 3 divisões de trabalho :

E, o grupo de negócios internacionais
continuará na nossa grade!

Nossas
divisões

Jurídico

Consultoria

Reestruturação
de empresas



Serviços para
crescimento 

Tecnologia &
Processos

Consultoria
Jurídica

crescimento empresarial
exponencial, oferecemos

aos clientes uma
consultoria de futuro

Tecnologia e processos
para apoiar clientes

com operações
complexas

Apoio constante ,
orientativo e suporte
legal para o dia a dia
dos nossos clientes.

BEM 
VINDO
Uma nova visão sobre os negócios, essa
é a nova Royal Consultoria.



A transição A transicão será de forma gradativa e 
 vamos incorporar as novas linhas de
negócio nos próximos meses

ABRIL 22 MAIO 22 JUNHO 22
Apresentação nova

identidade visual
Mudança dos processos de
trabalho e comunicação os

clientes

concretização da
nova Royal
Consultoria

novo logo , mesma empresa,
novas perspectivas

Uma transição organizada e
assertiva

Marketing e Presença Digital
eVision  Consulting



Contatos

www.roybalbusiness.today
/consultoria

sac@ascampoli.com.br

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

nossos endereços e contatos
continuam os mesmos e até junho
a migração para Royal em nossos

canais eletrônicos estará
concretizada

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

