
MUITO ALÉM DA CONTABILIDADE, CONSULTORIA COMPLETA PARA SUA EMPRESA!

https://golcontabilidade.com.br/sobre-nos/


    A Gol está sempre investindo em tecnologia para
proporcionar a melhor experiência aos clientes, tudo
isso sem esquecer da humanização no atendimento.
Durante o horário comercial temos toda nossa
equipe a postos para te dar atenção via telefone,
email e Whatsapp, mas se precisar poderá ser
atendido por nosso assistente virtual em horários
alternativos.

RELACIONAMENTO

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/relacionamento


ATENDIMENTO
HUMANIZADO

Nossos Consultores

sempre prontos para te

atender!

TRANSPARÊNCIA E
PUBLICIDADE

Aqui você fica por dentro de tudo

que acontece com sua empresa

em tempo real!

ASSISTENTE VIRTUAL

O cliente escolhe quando

quer ser atendido!

DEPOIMENTOS

O que diz os nossos

clientes!

PLATAFORMA DE
ATENDIMENTO/

APLICATIVO

Acesse todas as informações

de sua empresa de qualquer

lugar!

CANAIS DE
ATENDIMENTO

Simples assim, o cliente

escolhe como quer ser

atendido!

https://golcontabilidade.com.br/depoimentos


    Além de utilizar muita tecnologia no
dia a dia para otimizar nosso
atendimento, compartilhamos com
nossos clientes nossas experiências para
redução de custos e aumento de
produtividade através de transferência
de tecnologia.

INOVAÇÃO

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/inovacao


INOVAÇÃO

Foco no crescimento do

cliente!

ASSINATURA
ELETRÔNICA DE
DOCUMENTOS

Assine seus documentos

na internet com validade

jurídica!

CERTIF ICADO
DIGITAL

Acesse todos os serviços

do governo de forma

digital!

ARQUIVO DIGITAL

Elimine 100% do papel em seu

escritório!

DESTAQUE NA MÍDIA

Gol Contabilidade é destaque

na mídia!

https://golcontabilidade.com.br/destaque-na-midia


IMPOSTOS E
OBRIGAÇÕES
FISCAIS
 Trabalhamos com foco na automação dos
processos para diminuir o impacto da burocracia
gerada pelo governo e investimos cada vez mais
tempo na consultoria para redução dos impostos
para as empresas. 

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/impostos-e-obrigacoes-fiscais


IMPOSTOS E
OBRIGAÇÕES

FISCAIS

Sua empresa 100% em

dia com o governo!

CONTROLE DE
CERTIDÕES

Acompanhamos o status de todas

as certidões e cadastros de sua

empresa de forma online!

SIMULADOR
TRIBUTÁRIO

Escolha a menor tributação

para sua empresa sem

burocracia!

CALCULADORA DO
SIMPLES

NACIONAL

Saiba exatamente quanto

paga de impostos!

DOMICÍL IO ELETRÔNICO
TRIBUTÁRIO

Controlamos todas as

comunicações do governo em

tempo real!

COMPARATIVO CLT
X AUTÔNOMO X PJ

Contrate com o menor

custo!

https://golcontabilidade.com.br/simulando-a-contratacao-como-clt-ou-como-pessoa-juridica
https://golcontabilidade.com.br/analise-tributaria
https://golcontabilidade.com.br/calculadora-simples-nacional


 Buscando atender cada vez melhor as
necessidades dos clientes, utilizamos inteligência
artificial para ajudá-lo a atingir seus objetivos,
através de uma gestão estratégica, profissional e
sem burocracia.

CONTABILIDADE
CONSULTIVA

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/contabilidade-consultiva


CONTABILIDADE
CONSULTIVA

Transformando números

em resultados!

DECISÕES
ASSERTIVAS

Tome as melhores decisões

para o futuro de sua empresa!

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Contribua com o crescimento

de sua empresa!

SOLICITE SEU
ORÇAMENTO

ONLINE

Saiba na hora quanto

custa!

GESTÃO DE RISCOS
CONTÁBEIS

Minimize os riscos através de

uma gestão eficiente!

SAÚDE FINANCEIRA

Colabore com a saúde

financeira de sua empresa!

https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Assessoria_Contabil


RECURSOS
HUMANOS
    Acreditamos que uma gestão eficiente e
um relacionamento transparente com
seus colaboradores faz toda a diferença
para o resultado de sua empresa.

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/recursos-humanos


RECURSOS
HUMANOS

Sua empresa sempre em

dia com as obrigações

trabalhistas!

MEDICINA E
SEGURANÇA DO

TRABALHO

Seu colaborador sempre

protegido!

DP DIGITAL

Elimine a papelada e a

burocracia!

PONTO WEB

Acompanhe sua equipe

em tempo real!

E-SOCIAL

Todos os dados de folha

de pagamento em

nuvem!

CARTEIRA DE
TRABALHO DIGITAL

Acompanhamento das

informações trabalhistas

em tempo real!



   Regularização de empresa de forma
100% digital, com segurança e
agilidade.

LEGALIZAÇÃO
DE EMPRESAS 

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/legalizacao-de-empresas


ABERTURA DE
EMPRESA

Abertura de empresa

100% digital!

BAIXA DE EMPRESA

Finalize seus cadastros

com o governo!

MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI)

Pra você que está apenas

começando!

TRANSFORMAÇÃO
DE T IPO JURÍDICO

Atualize seu perfil jurídico!

DESENQUADRAMENTO
DE MEI

Sua empresa está

crescendo, dê o próximo

passo!

ALTERAÇÃO DE
EMPRESA

Atualize seus dados!

https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Desenquadramento_Mei
https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Abertura_de_Empresa
https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Cancelamento_de_Empresa
https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Assessoria_Contabil_Mei
https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Transformacao_de_Tipo_Juridico
https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=Alteracao_de_Empresa


ROBÔ IRPF
    Fique em dia com a Receita utilizando nosso
serviço de IRPF, além de ter sua declaração
realizada por consultores experientes, terá à sua
disposição um canal de relacionamento
permanente para acompanhar o status do
processamento, os lotes de restituição e saber
em tempo real se caiu na malha fina.

Saiba mais: 

https://golcontabilidade.com.br/robo-irpf


CANAL DE
RELACIONAMENTO

Acompanhe online seu IRPF!

SOLICITE
ORÇAMENTO

INFORMATIVOS
SOBRE IRPF

Fique atualizado sobre as

novidades e fique em dia

com o Leão!

AUDITORIA IRPF

Acompanhe os 5 últimos

anos do seu IRPF!

MALHA FINA

Saiba o Status de sua

declaração, sem surpresas!

https://golcontabilidade.com.br/orcamento/?servico=irpf


PARCERIAS
ESTRATÉGICAS

https://www.digitalsigncertificadora.com.br/pt
https://mksti.com.br/
https://nucont.com/
https://www.nibo.com.br/
https://www.neosolutions.com.br/
https://www.hubcount.com.br/
https://contaazul.com/
https://www.google.com/
https://www.clicksign.com/
https://www.autentique.com.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://www.jettax.com.br/
https://www.fadc.org.br/
https://litisconsultoria.com.br/
https://www.microsoft.com/pt-br
https://www.thomsonreuters.com.br/pt.html
http://meliusit.com.br/prod/melius/site/about.php
https://www.wedologos.com.br/


    A Fundação Abrinq reconhece, a Gol
Contabilidade, como uma Empresa Amiga
da Criança pelos compromissos
assumidos na defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes.

AÇÃO SOCIAL

Saiba mais: 

https://www.fadc.org.br/


SITE
golcontabilidade.com.br

FACEBOOK
facebook.com/GolContabilidade

EMAIL
atendimento@golcontabilidade

.com.br

TELEFONE/WHATSAPP
(11) 50297979

INSTAGRAM
instagram.com/golcontabilidade

BLOG
blog.golcontabilidade.com.br

L INKEDIN
linkedin.com/company/gol-

contabilidade

https://golcontabilidade.com.br/home/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150297979&text=Contato%20pelo%20site
https://www.instagram.com/golcontabilidade/
https://www.facebook.com/GolContabilidade
https://blog.golcontabilidade.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gol-contabilidade/?viewAsMember=true
mailto:atendimento@golcontabilidade.com.br



