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Contribuímos com a disponibilização de consultores bem 

qualificados, para entender a real necessidade do seu 

negócio.



Somos especialistas na orientação e organização das áreas
previdenciária, trabalhista e tributária, inclusive com atuação no
contencioso. Nossa empresa foi idealizada com o objetivo de
atender a demanda crescente do setor empresarial, em virtude das
novas leis.

Assessoramos nossos clientes com soluções que agregam valor e
atendem às empresas e profissionais, pautadas na confiança, ética,
zelo e comprometimento, gerando resultados concretos.



NOSSA MISSÃO

Trazer aos nossos clientes uma visão 
inovadora, otimista e personalizada, com 
respaldo jurídico e sempre baseado na 
ética, tanto para resolução de 
problemas, quanto na busca de novas 
oportunidades.

NOSSA VISÃO

Ser uma referência no setor, ao ser
exigido pelo cliente, minimizar seus
problemas e, sempre que possível,
transformá-los em oportunidades,
através da integração de áreas do
conhecimento, sempre com o máximo
de segurança.

NOSSOS VALORES

• Ética;
• Respeito;
• Parceria;
• Inovação;
• Responsabilidade;
• Dinamismo;
• Comprometimento com nossos 

clientes;
• Integridade;
• Resultados.



• Elaboração de contratos
• Análise de risco dos negócios jurídicos
• Gestão de patrimônio
• Planejamento sucessório – Holding familiar
• Negociação de dívidas – Reduzindo a inadimplência

• Recuperação de créditos

• Abertura de Website e acompanhamento de mídias 
digitais

• Qualificação para licitações



Oferecer opções viáveis para recuperar recebíveis é parte 
importante do nosso trabalho.

Para isso, oferecemos opções de cobrança 
Extrajudicial via CEJUSC ou Judicial.

Cada um dos tipos acima se enquadra num perfil 
especifico. Venha conversar conosco, fazer uma 
análise de sua carteira e  chegaremos ao tipo ideal 
para recuperar os créditos da sua empresa.



• Gestão de riscos no meio ambiente do trabalho
• Análise de tipos de contratos trabalhistas
• Trato de empregados problemáticos
• Acordos extrajudiciais
• Assessoria para elaboração de defesa especializada em ações 
trabalhistas
• Criação de Banco de horas anual
• Atualização do setor de RH para as novas leis trabalhistas

• Orientação para utilização do trabalho intermitente



• Gestão de afastados pelo INSS - PPP E LTCAT
• Recuperação de contribuição Previdenciária Indevida
• Requerimento de benefícios ao empregado
• Recursos Administrativos junto ao INSS



• Planejamento Tributário
• Recuperação de Créditos Fiscais (Impostos)
• Processos administrativos de compensação de créditos

• Defesas administrativas junto aos órgãos públicos



Parceria duradoura com nossos clientes, sempre

focando em soluções que agreguem valor ao negócio

dos nossos parceiros.
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Contribuímos com a disponibilização de consultores bem 

qualificados, para entender a real necessidade da sua 

empresas, oferecendo a melhor solução para do seu negócio.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511933091409&text=Ol%C3%A1%20desejo%20receber%20maiores%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20servi%C3%A7os%20da%20Konvicta!
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