Apresentação Corporativa
Quasetudo
Sorria para uma vida sem complicações.

www.quasetudo.eu

Quem Somos?
A Quasetudo é uma empresa especializada
em serviços financeiros profissionais de contabilidade
e fiscalidade, consultoria de gestão, consultoria informática
e consultoria financeira, que se preocupa com a sustentabilidade
e rentabilidade dos seus clientes.
Está fortemente focalizada para a profissionalização
da gestão empresarial das PME e empresas familiares e Hotelaria.

Equipa
A nossa equipa é constituída por profissionais de elevado nível
de qualificação técnica, com formação académica superior
nos domínios da Gestão, Contabilidade e Informática.
Temos ainda parcerias com consultores externos de reconhecida
competência nas suas áreas de especialidade, nomeadamente a empresa
internacional DFK, reconhecida na área de especialidade de Auditoria,
Humangext na área de Consultoria de Recursos Humanos
e We Are Solvers na área de Design e Marketing e Host Hotel Systems
em soluções PMS/POS e Primavera BSS em Software de Gestão, Faturação e ERP.
Os nosso profissionais possuem experiência e aptidão para comunicar
e trabalhar com clientes de diversas origens e nacionalidades
assim como diferentes enquadramentos contabilísticos.
A experiência capitalizada pelos seus sócios
e técnicos profissionais, permite à Quasetudo prestar
um serviço de qualidade e de valor acrescentado
aos seus clientes.

Sócios

Ricardo Silva

Heloísa Cunha

Director Geral da Quasetudo,

Licenciada em Gestão de Empresas no Instituto

Master em Hospitality Management

Politécnico de Leiria—ESTG. Pós-Graduação

pela Cornell University, responsável

em Gestão de Organizações Turisticas.

pela área de Informática e Telecomunicações.
Desenvolveu a sua carreira com a coordenação
Responsável pelo desenvolvimento

de projectos, direcção financeira e administrativa

de estratégias de vendas e procura

e de contabilidade (como Contabilista Certificada—TOC).

de oportunidades de negócio.

Serviços
Contabilidade

Informática e Telecomunicações

RGPD

Prestamos serviços de contabilidade

Implementamos, gerimos e damos

Dossier de Conformidade com

a pequenas e médias empresas,

formação/suporte a software para

o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

sendo o nosso principal foco

a área de Hotelaria e Restauração.

empresas hoteleiras.

Fiscalidade

Otimização da Receita

Marketing

Auxiliamos empresas e particulares

Encontramos a melhor fórmula

Design gráfico, redes sociais,

na área fiscal (IRS, IRC).

de sucesso para o seu Hotel

adwords e facebook.

Vasta experiência com

através de objectivos por forma

Alojamentos Locais (AL).

a aumentar o potencial de receita.

Salários e RH

Reputação Online

Gestão de Tesouraria

Realizamos o processamento

Analisamos a reputação e performance

Planeamos e analisamos, controlamos

salarial de acordo com as

do Hotel e o feedback proporcionado pelos clientes.

e avaliamos a tesouraria da sua empresa.

regras do código do trabalho.

Website/Redes Sociais

Gestão de Cobranças

Desenvolvemos o seu site para maior

Gestão de crédito e cobranças

facilidade de utilização, e geração
de novas receitas.

Clientes

Rua dos Livraldos, 30
2520-154, Peniche
Telefone/Fax: 262 909 656
Telemóvel: 969 891 198 / 961 530 285
geral@quasetudo.eu

www.quasetudo.eu

