




A2 Office atinge a maioridade
Dia  01  de  outubro  de  2001  iniciou  a  jornada  da  A2  Office  como  um  instrumento  de
formação  e  informação  para  as  associações  sem  fins  lucrativos.  Um  porto  seguro  na
selva  tributária  e  burocrática  do  país.  Uma  proposta
diferenciada de serviços de contabilidade com uma
equipe voltada ao amparo, atenção e cuidados das
entidades sem fins lucrativos.

Com investimentos na formação de seus quadros de

profissionais, a A2 Office recebe jovens de diversas
universidades, que ingressam como estagiários e são
capacitados em sala de aula por profissionais internos
e com aulas por EAD, além do exercício das atividades
em forma prática junto aos profissionais em casos do
dia a dia.

Departamento de Contabilidade como coração das

associações, no ambiente ao lado, na nova e moderna

instalação, desenvolvida para integração da equipe com
os processos e atendimento aos clientes.

Departamento de pessoal nas mãos das profissionais
que  legalizam admissão e demissão de pessoas,
holerites, guias, solucionam conflitos e a relação entre
empregadores e empregados.

O  próximo  da  lista  vem  o  departamento  de  tributos  e

obrigações  fiscais,  que  é  a  área  por  onde   circulam  as
informações  de  notas  fiscais,  impostos,  taxas  e  o
cumprimento das obrigações com os órgãos
fiscalizadores das organizações.

Departamento de Legalização é a área especializada nas
regulamentações públicas, inscrições, cadastros,
certificações e legalizações perante os órgãos públicos
em geral.

Departamento Administrativo, de apoio técnico e Serviço
de Atendimento ao Cliente (SAC). Nesta área a equipe
promove  a  interação  dos  clientes  com  os  sistemas
eletrônicos de arquivamento de documentos, sistemas
bancários, CRM, além de orientação sobre materiais
expedidos pelos órgãos públicos e tarefas a serem
cumpridas.

O Departamento financeiro, responsável por
mensalidades, pagamentos de fornecedores, além do
receptivo dos clientes quando em visita à nossa sede;

Agora ao final as profissionais do atendimento na
consultoria que são incumbidas de intermediar a linguagem

dos técnicos para melhor compreensão do nosso público.

GRUPO A2 OFFICE

São 30 profissionais dedicados ao atendimento às entidades do Terceiro Setor

Estamos	 presentes	 e	 atendendo	 clientes	 em	 São	 Paulo,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Minas	 Gerais,	
Paraná,	Brasília,	Amazonas,	Sergipe	e	Ceará.	
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