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Sobre a Lobby



Missão, Visão e Valores



Perfil
A Lobby Contábil alia tradição e modernidade na
prestação de serviços contábeis e assessoria.

Através da experiência adquirida ao longo de anos de
atuação, a Lobby Contábil conhece a fundo as
necessidades do mercado e assim executa serviços
diferenciados de contabilidade.

Sua estrutura conta com uma equipe de
colaboradores altamente qualificados, que passam
por aperfeiçoamento constante nas áreas tributária,
contábil, fiscal e trabalhista.



Fundador
WILLIAM TEIXEIRA MOREIRA

Contador, com MBA em Planejamento Fiscal e 
Tributário, mestrando em Administração, licenciando 
em Letras Espanhol, MBA em Gestão de Negócios - USP.

Professor nas instituições SENAC e PUC.

Ex instrutor de treinamentos da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo (SEFAZ).

Acessar LinkedIn Acessar Touch Card

https://www.linkedin.com/in/williamtmoreira/
https://www.linkedin.com/in/williamtmoreira/
https://bit.ly/2IQsDgS
https://bit.ly/2IQsDgS
https://www.linkedin.com/in/williamtmoreira/
https://bit.ly/2IQsDgS


Áreas de atuação



Comercial e Contratos

• Análise, elaboração e negociação de contratos diversos
(compra e venda, distribuição, agência, fornecimento,
logística, parceria, franquia, confidencialidade, entre outros);

• Análise e elaboração de contratos de operações financeiras,
leasing, arrendamento mercantil, financiamento, empréstimo,
consórcio, factoring concessão de garantias etc.;

• Assessoria na formatação e implementação de projetos na
internet, web e mídias digitais;

• Registro de marcas, patentes e direitos autorais e atuação em
processos judiciais em matéria de propriedade intelectual;

• Notificações de fusões, aquisições e associações.



Societário

• Fusões e aquisições;
• Constituição de sociedades;
• Assessoramento em reorganizações societárias;
• Constituição de joint ventures e consórcios;
• Participação em assembleias para aconselhamento e

defesa de interesses de clientes;
• Atuação em processos judiciais que envolvam

disputas societárias.



Tributário

• Assessoria fiscal em fusões, cisões, aquisições e
incorporações;

• Processos fiscais, administrativos ou judiciais, no
âmbito federal, estadual e municipal;

• Ações judiciais sobre a legalidade de tributos,
apresentação de memoriais e sustentação oral em
tribunais;

• Planejamento tributário, consultas e pareceres.



Contábil

• Geração dos livros contábeis exigidos pela legislação;
• Elaboração de balanços e balancetes periódicos para

fins de auxílio e orientação ao empresário/gerentes
em suas decisões;

• Elaboração de análises de balanço;
• Elaboração de análises de balancetes;
• Elaboração das declarações anuais de Imposto de

Renda de Pessoa Física e Jurídica, contabilidade em
geral.



Trabalhista e Sindical

• Preparação de toda a documentação relativa à admissão de
empregados;

• Elaboração de folha de pagamento, recibos de salário, férias, aviso
prévio, rescisões contratuais e outros;

• Apuração dos encargos trabalhistas e previdenciários;
• Acompanhamento da política salarial, através das convenções

coletivas de trabalho, com emissão de planilhas de aumentos salariais;
• Acompanhamento de mudanças na legislação;
• Consultoria para fins de planejamento tributário;
• Atualização de escritas fiscais;
• Levantamento de incidências e obrigações tributárias que recaem

sobre as empresas, calculo e geração de guias para pagamento dos
impostos, elaboração das obrigações acessórias.



Recuperação Judicial de 
Empresas e Falência

• Estruturação jurídica e formulação de pedido de 
recuperação judicial;

• Representação de credores em processos de 
recuperação de empresas;

• Assessoramento de credores, devedores e 
investidores em processos de falência e liquidação 
extrajudicial;

• Assessoramento na aquisição de ativos no curso de 
processos de recuperação judicial de empresas, 
falência e liquidação extrajudicial.



Auditoria Legal

• Assessoria na preparação e acompanhamento de 
data room;

• Auditoria legal (due diligence e self due diligence);
• Auditoria fiscal preventiva;
• Avaliação de riscos societários e trabalhistas;
• Auditoria preventiva para gestão de pessoal;
• Auditoria ambiental;
• Avaliação de riscos contratuais;
• Avaliação de riscos judiciais e administrativos.



Terceiro Setor

• Orientação na elaboração, revisão de estatutos e formação de entidades 
filantrópicas, ONGs e OSCIPs;
• Incentivo às ações empresariais relacionadas à responsabilidade social;
• Orientação e aproveitamento de incentivos fiscais;
• Assessoria para entidades do Terceiro Setor na obtenção de títulos 
públicos federais e certificados junto aos órgãos competentes;
• Assessoria a entidades na área de educação;
• Assessoria na estruturação jurídica de projetos sociais;
• Defesa administrativa às entidades do Terceiro Setor em casos de 
indeferimento de títulos públicos federais e certificados junto aos órgãos 
competentes, para fins de imunidade e isenção tributária;
• Atuação em processos judiciais que afetem o direito do Terceiro Setor.



Ambiental e Sustentabilidade

• Consultoria em sustentabilidade e legislação ambiental;
• Assessoria para obtenção de licenças ambientais e em 
estudos de impacto ambiental;
• Defesa em processos administrativos e judiciais sobre 
questões ambientais;
• Auditoria para verificação de conformidade ambiental 
(compliance);
• Desenvolvimento de projetos de crédito de carbono –
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).



Alguns de nossos 
diferenciais



Somos um escritório físico e 
tradicional, mas trabalhamos com 
ferramentas Web para agilizar os 
processos e o deixar mais 
tranquilo, para usar o tempo em 
favor de sua empresa.

• Seus documentos na Web
• Você só nos encaminha a movimentação do mês
• Painel com últimas notícias sobre o mercado
• Vídeos explicativos
• Agenda de vencimentos geral e agenda 

relacionada com as atividades de sua empresa

www.lobbycontabil.com.br

• Calendário de Obrigações
• Protocolo de Recebimento
• Controle de Processos
• Agendador de Tarefas
• E muito mais! 

VOCÊ TERÁ

COM A FACILIDADE QUE VOCÊ PRECISA

www.abrindoumaempresa.com.br

http://lobbycontabil.com.br/
http://abrindoumaempresa.com.br/contabilidadeonline/


www.lobbycontabil.com.br

Treinamentos

Treinamentos sobre as mudanças e 
novas obrigações que envolvam o 
setor contábil, fiscal e trabalhista.

TRAZEMOS O QUE HÁ DE INOVADOR PARA QUE A CULTURA DO 
APRENDIZADO SEJA CONSTANTE.

Acesse nossos cursos em:

http://lobbycontabil.com.br/


CONTABILIDADE DIGITAL COM 
SUPORTE ESPECIALIZADO

Atendimento 100% Online, via 
chat, tickets, telefone e aplicativo 

para Android e IOS. 

APLICATIVO DESENVOLVIDO 
PARA O SEU DIA A DIA 

ATENDIMENTO VIRTUAL

ÁREA DO CLIENTE

E MUITO MAIS!!SUA EMPRESA NA PALMA DA MÃO

www.lobbycontabil.com.br

www.abrindoumaempresa.com.br

http://lobbycontabil.com.br/
http://abrindoumaempresa.com.br/contabilidadeonline/


Como o Contador Online 
pode ajudar você



Controle de Processos

Não perca prazos. Mantemos você 
sempre em dia com os pagamentos 
dos impostos, taxas e folha de 
pagamento, tendo um painel com 
sua agenda mensal.

Agenda de Obrigações

Folha WEB

Área de Clientes

Chamados WEB

Protocolo Digital

Acompanhe o andamento de 
todas as atividades da sua 
empresa em tempo real.

Permita que tenha mais agilidade 
no envio das informações para a 
folha de pagamento, tais como 
horas extras, atrasos, comissões 
entre outros. 

Área de clientes com acesso a 
Agenda, Relatórios, Guias, 
Pagamentos e muito mais...

Controle e entrega de todos 
os documentos e obrigações 
com precisão.

Não tem necessidade de abrir 
seu e-mail toda hora, tendo 
nosso aplicativo você recebe a 
notificação de abertura e 
encerramentos de chamados 
instantâneos na tela do seu 
celular.



Localização

Próximo ao:

- Shopping Boa Vista
- Estação Socorro
- Walmart
- Rua Sócrates

Avenida Washington Luís, 869 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04662-001



A solução que você
procura está aqui!



SÃO PAULO
Avenida Washington Luís, 869
04662-001| São Paulo | SP | Brasil

Tel / Fax: 
55 (11) 4063-4991
55 (21) 4063-4991
55 (11) 5841-3538

suporte@lobbycontabil.com.br

Contato

WWW.LOBBYCONTABIL.COM.BR

http://lobbycontabil.com.br/

