


Nossa missão 
é mostrar ao 

PJ que ele 

pode sim ser 
atendido com 

Excelência

A nossa história.

A Manassés surgiu em 2009 com o objetivo de fazer 
diferente na contabilidade.

Com atendimento personalizado, respeitando o PJ 
(micro e pequeno empresário) como o empreendedor
que ele realmente é que precisa de atenção e cuidado 
para que sua empresa esteja 100% regular.

Planejamento tributário para PJ?
Sim, é necessário e temos gerado muita economia e 
simplificação tributária para nossos clientes.

Saiba mais em: https://bit.ly/2XElnst



 Com atendimento personalizado via Celular, 
Skype, WhatsApp
*aqui você não fala com robôs...

 Com conhecimento: Profissionais com MBA em 
Contabilidade Internacional, Gestão Tributária 
montando a melhor estratégia para você

 Com acompanhamento diferenciado, lembretes 
de obrigações, acompanhamento de Certidões 
Negativas e muito mais.

O que fazemos
Nossa equipe está pronta para te surpreender!

160+
PJs são clientes 
Manassés

40+
Municípios 
atendidos no Brasil



VOCÊ

• Emite as Notas Fiscais, paga os impostos e envia o extrato bancário 
para nós via Google Drive, e-mail ou Whatsapp

• Curte a tranquilidade de ser #ClienteManassés

NÓS

• Emitimos e enviamos no seu e-mail as guias mensais de impostos
• Avisamos você via SMS e e-mail no dia de pagar cada guia
• Mantemos sua empresa em dia com todas as obrigações
• Não cobramos 13º
• Estamos sempre disponíveis para atender suas solicitações
• Acompanhamos a regularidade das Certidões Negativas da sua 

empresa

DINÂMICA DA NOSSA PARCERIA



Em pesquisa recente nossos clientes disseram:
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De 1 a 5, como você avalia nosso 
atendimento?
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De 0 a 10, o quanto você indicaria a 
Manassés?



“Manassés pra mim é sinônimo de RESPONSABILIDADE, INTEGRIDADE e 
CONFIANÇA!

Era exatamente o que eu buscava para cuidar da minha empresa e não 
poderia estar em melhores mãos!”

Bruna Scaramella
Cliente Manassés desde 2011

"Sinônimo de competência, transparência e principalmente compromisso.
Diante de minha experiencia, posso afirmar que a Manasses é o lugar onde posso 

confiar minha empresa e ter garantia do melhor serviço prestado"

Vanessa Assunção
Cliente Manassés desde 2014



Cont Com a Manassés
www.manassescontabilidade.com.br

(11) 3402-1013

Atendimento para PJ
Fale com um especialista

E-mail:
vinicius@manassescontabilidade.com.br

Skype:
Vinícius Pinheiro – Atibaia/SP

LinkedIn:

Vinícius Pinheiro

www.vpinheiro.com.br
(11) 96469-2120


