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Terceirização Contábil

A realidade do mercado atual e as vantagens desse tipo de serviço fazem 

com que a terceirização contábil seja uma grande estratégia para as 

empresas de médio e pequeno porte. Para as empresas de grande porte, a 

opção do serviço de outsourcing também vem conquistando um número 

cada vez maior de grandes corporações, que conseguem com isso mais 

direcionamento de suas ações e a garantia das melhores opções tributárias.



A BCS Contábil

Dinâmica e atualizada, a BCS Contábil é um empresa de assessoria e 

planejamento contábil que opera com atendimento personalizado e está 

continuamente ao lado de seus clientes.

Constituída por profissionais com larga experiência no mercado, orienta com 

base nas legislações atualizadas dentro das áreas de serviços SOCIETÁRIOS, 

CONTÁBEIS, FINANCEIROS E APOIO AOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS, para 

que multipliquem seus resultados e tenham uma boa visão de organização, 

segurança e precisão.



Confiança é tudo.

Nossa Missão

Assessorar nossos clientes e parceiros para que tenham tranqüilidade na 

tomada de decisões e possam assim multiplicar seus resultados.

Desenvolver e praticar nossa operacionalidade com transparência e 

proximidade, apresentando sempre as melhores soluções.

Confiança  Segurança  Respeito 



Por que ter a BCS Contábil como parceira!

Menos tempo gasto com tarefas burocráticas.

Menores gastos com remuneração de funcionários de áreas administrativas.

Maior concentração no seu tipo de negócio.

Garantia e qualidade dos serviços BCS Contábil.

Serviços agregados e pró-atividade.

Otimização do espaço através do acesso remoto - disponibiliza equipe para 

operações no espaço físico do cliente, porém com armazenamento de todas as informações 

na BCS Contábil.

SUA SATISFAÇÃO, como cliente BCS Contábil.
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Metodologia

Nossa metodologia  está focada em auxiliar o cliente em seu crescimento e 

fortalecimento tributário-financeiro. 

Os trabalhos podem ser desenvolvidos em nossas instalações ou nas do 

cliente, e nosso objetivo é operar com respeito às particularidades, 

experiências e pontos de vista de cada empresa ou profissional, agregando 

soluções criativas, ágeis e produtivas.



Nossas Soluções

Para um empresário ou profissional responsável pela área contábil, 

tributária, fiscal ou financeira, a BCS Contábil estruturou-se para atender as 

suas mais particulares necessidades.

Com capacidade de atuação em todo o país, está apta a assessorar 

empresas e entidades legais nacionais ou estrangeiras, sociedades de 

propósito específico, em conta de participação, consórcios e outros. 

Escolhendo as ferramentas mais adequadas de gerenciamento,  recursos 

humanos e materiais,  possibilita obtenção de melhores resultados em:



Confiança é tudo.
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ERP Solutions

A BCS Contábil, possui um amplo portfólio que visa atender a todas as 

necessidades que surjam ao longo do ciclo de vida do ERP de sua empresa, 

desde o planejamento, desenho e concepção da solução, até a 

implementação, gestão da aplicação e de toda a infraestrutura que a 

suporta.

Fluxograma Informações
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Rua Hra. Maria Soldado, 45
Jd. Quarto Centenário - Campinas/SP

cep 13070-200 - Fone (19) 3213-2659

www.bcscontabil.com.br

Confiança é tudo.
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