


• A Redial nasceu com o objetivo de oferecer soluções contábeis
de um modo diferente, buscando realizar os serviços de forma
tecnológica, célere, transparente e customizados de acordo
com as necessidades do cliente.

• O nosso modelo de negócio contábil envolve processos
modernos, enxutos, revestidos de controles internos seguros e
especialmente voltados para o mundo digital, buscando a
otimização de processos, resultados rápidos, eliminação de
papel, trânsito de dados na web e sustentabilidade ambiental.

• A Redial oferece um portfólio de serviços profissionais
suficiente para dar a atenção especial e individual que você
merece. Vamos estudar cuidadosamente a sua situação e
adaptar nossa assessoria às suas necessidades específicas.

• Venha fazer parte dessa parceria que garantirá maior
produtividade e retorno financeiro para sua empresa.

A EMPRESA
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• Contador Responsável: Anderson de Oliveira Paulo
- CRC/PA 12149. Possui 13 anos de experiência em
soluções contábeis, auditoria, processos, projetos e
qualidade. Formado no curso de Bacharelado em
Ciências Contábeis pela Universidade Federal do
Pará – UFPA e pós-graduado no nível de
especialização em MBA em Gestão Empresarial
Estratégica pela Universidade de São Paulo – USP e
MBA em Gestão para a Excelência pela Faculdade de
Tecnologia do SENAI de Santa Catarina. Atualmente
exerce também a função de Gerente de
Planejamento no SESI/PA.
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FAZEMOS CONTABILIDADE ÁGIL E ÚTIL

• Contabilidade não serve apenas para apurar
impostos. Empreendedores precisam de agilidade
no suporte contábil e auxílio no desenvolvimento
dos seus projetos e negócios.

• Estudo do SEBRAE de 2013 indica que 25% das
empresas quebram em menos de 2 anos de vida. A
falta de planejamento e descuido com a gestão
são alguns dos principais fatores para essa
ocorrência. A gestão da empresa tem início antes
mesmo da abertura do negócio, pois a forma
como será constituída pode ser fator fundamental
para o sucesso do empreendimento.

• Um Contador irá auxiliar para que a empresa seja
constituída da forma correta e sustentável,
assessorando nos aspectos técnicos da gestão
contábil, permitindo ao empreendedor focar mais
nas questões operacionais, comerciais e
produtivas da empresa.

• Estimativas e avaliações descuidadas e sem
fundamento podem comprometer um bom
planejamento tributário e gerar riscos evitáveis de
autuações e multas.
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BUSCAMOS DIFERENCIAL

• Tempo é fundamental. Oferecemos plataforma 
tecnológica na web para agilizar processos, 
documentos e atendimento rápido e seguro.

• O crescimento dos clientes é o nosso crescimento.
Um de nossos valores é entender que somos peça
fundamental em direcionar os empresários para o
caminho do sucesso.

• A contabilidade vai além de questões meramente 
fiscais e deve oferecer soluções que garantam uma 
gestão mais qualificada dos negócios.



COMO ATUAMOS

Racionalização de processos

• Sem Departamentalização: o foco é o cliente, seus
processos e suas necessidades. Mergulhamos em seu
negócio.

Sistema contábil na web

• Utilizamos sistemas modernos, atualizados e de
gerenciamento on line na relação com o cliente, para que os
acessos sejam possíveis de qualquer lugar. São documentos,
solicitações e rotinas disponíveis 24 horas, acessíveis e
seguras.

Atualização do conhecimento

• A atividade contábil exige conhecimentos multidisciplinares
e constante aprendizado para atender à dinâmica de
mercado, mas damos atenção especial à inovação e
melhoria contínua de nossos processos. Fornecemos Manual
de Orientação ao Cliente com as principais instruções para
sua empresa.
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• Dada a complexidade da legislação tributária em constante mudança
e a dificuldade de interpretá-las, você precisa de uma assessoria fiscal
não só para garantir o cumprimento da lei, mas para ajudá-lo a reduzir
sua carga tributária. As empresas brasileiras enfrentam o desafio de
cumprirem as diferentes exigências legais, que somam mais de 200
mil regras, que são monitoradas em tempo real por nossa equipe,
evitando passivos fiscais atuais e futuros.

• Um Planejamento Tributário cuidadoso é um importante passo na
preparação de declarações de nossos clientes, visando minimizar os
impactos de custos com impostos e alavancar a sua rentabilidade.
Buscamos a melhor estratégia para reduzir sua responsabilidade fiscal
dentro dos limites da lei.

• Conosco você mantém segurança e agilidade no trato com o fisco.

Fiscal
Integração e economia – SPED Fiscal

www.redialcontabil.com.br

Contábil
Gestão e Patrimônio – SPED Contábil

• A escrituração contábil, além de uma obrigação legal para
todas as empresas, fornece uma série de benefícios para o
empresário a exemplo de situação de resultados
operacionais, patrimonial, financeira, orçamentária e de
fluxos de caixa. Com o advento do SPED, toda a
movimentação patrimonial, financeira e de folha de
pagamento da empresa deverá ser encaminhada
eletronicamente ao governo, que passa a contar com uma
base extensa de informações para realizar auditorias e
cruzamento eletrônico de dados.

• Escrituração e elaboração das demonstrações financeiras
aplicáveis a todas as sociedades de acordo com as recentes
Normas Brasileiras e Internacioanis de Contabilidade e do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Pessoal
e-Social

• Aqui o grande desafio é simplificar a sua vida empresarial. Fornecemos um serviço
abrangente personalizado de acordo com suas necessidades, cuja assessoria inclui
declarações, cálculos da folha, férias, 13º Salário, rescisões, contratos e,
especialmente, atendimento ao e-Social previsto para iniciar em 2016.

• A legislação trabalhista brasileira é densa e revestida de muitas complexidades que
precisam de constante acompanhamento e atenção pelo empresário para não
incorrer em descumprimentos legais, por isso oferecemos assessoria completa na
área de pessoal utilizando sistema com gerenciamento eletrônico para
cumprimento de obrigações legais atuais e futuras.

• Já estamos preparados para assessorar sua empresa aos complexos requisitos do e-
Social.

Legais e societárias
• Abertura de empresas

• Alterações contratuais

• Legalização

• Licitações

• Certidões Negativas

SOLUÇÕES SOB MEDIDA



A REDIAL SE MANTÉM EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO:

• Conteúdo completo que reúne informações técnicas para
aplicação e solução das questões do dia a dia contábil, fiscal,
empresarial e trabalhista, através de Legislações, Agenda de
Obrigações, Tabelas Práticas, Perguntas e Respostas e Consultoria
especializada à disposição.

• Mais de 200 mil normas federais, estaduais e municipais
atualizadas diariamente.

• Procedimentos contábeis aderentes às normas nacionais,
internacionais e ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

• Mitigação de riscos de descumprimento de leis e obrigações.

APRENDIZADO CONTÍNUO

www.redialcontabil.com.br

Boletim



Trabalhamos com um dos melhores sistemas do mercado: a ALTERDATA.

• Documentos• FolhaNet

• Patrimônio• Integração

FISCAL CONTÁBIL

FINANCEIROPESSOAL

• Mais velocidade no processamento de arquivos
e dados, atendendo integralmente o SPED.

• Mais produtividade: fim da importação manual
de notas fiscais e de transporte eletrônicas.
Importamos diretamente do ambiente SPED as
notas emitidas para que sejam
automaticamente geradas no Fiscal.

• Com o Gerente eletrônico, recebemos alertas
automáticos sobre obrigações fiscais e
trabalhistas.

TECNOLOGIA

www.redialcontabil.com.br



• Sistema on line de comunicação em nosso site (PackUp)

• Acesso restrito do cliente na web com integração entre
cliente e contador, permitindo:

• Agilizar o cadastro de novos funcionários pelo
sistema, evitando atrasos na contratação, perda de
dados e inúmeras cópias de documentos, cujas
informações são carregadas automaticamente para
nossos sistemas.

• Informar eventos mensais da folha de pagamento,
a exemplo de comissões, descontos, horas extras e
adiantamentos, evitando necessidade de ligações
mensais ou trânsito de e-mails.

• Arquivar documentos relevantes da empresa

• Alertar sobre vencimentos de impostos, taxas e
contribuições

• Reduzir custos com impressões de documentos.

• Receber pedidos on line.

TECNOLOGIA
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• A Redial oferece serviço do IOB AUDITOR ELETRÔNICO SPED que tem a missão de
prover subsídios necessários para certificar antecipadamente a qualidade do conteúdo
das informações oriundas de suas operações fiscais e contábeis, registradas e
demonstradas às administrações tributárias públicas através de arquivos de
obrigações acessórias exigidos em formato eletrônico pelo ambiente SPED.

• Com o IOB Auditor Eletrônico SPED, a Redial:

• Antecipa a análise da fiscalização através de auditoria em arquivos digitais com regras automatizadas que são
constantemente atualizadas;

• Avalia processos fiscais e contábeis, baseados nos âmbitos gerais dispostos em legislação;

• Avalia correlação de informações entre arquivos, através de diversos cruzamentos;

• Dispõe de diversos relatórios fiscais e contábeis, para auxílio em análises.

• Proporciona máxima eficiência e agilidade operacional para profissionais envolvidos com o SPED;

• Compliance tributária;

• Contribui na prevenção de futuras autuações do Fisco ocorridas por erros operacionais;

• Contribui para melhora dos procedimentos fiscais, contábeis e sistêmicos;

• Contribui na gestão estratégica tributária do negócio para uma governança tributária mais eficiente.

• Apontamento dos níveis de inconsistência que avalia a gravidade das ocorrências fiscais em uma auditoria
eletrônica.

TECNOLOGIA
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CLIENTES Natural 

Nutri Belém

Aguiar Dias 
Holding
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Anderson Paulo

Contador CRC-PA 12149
Tel.: +55 91 98118-8107

anderson@redialcontabil.com.br
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REDIAL
Assessoria Contábil sob Medida

venha tomar um café conosco
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