
Olá! Somos a Pejota.
Fique à vontade para nos conhecer melhor!



"Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve".
Lewis Carroll - Autor de Alice no País das Maravilhas



 
 
Trabalhamos com o modelo de contabilidade consultiva 
que analisa seus dados contábeis e te guia, 
como uma bússola,  para um caminho lucrativo e próspero.



Oferecemos diversas soluções empresariais tendo como
foco principal o serviço de contabilidade especializada
para profissionais da área jurídica. 



Temos uma plataforma online própria e intuitiva por meio da qual oferecemos
soluções completas e direcionadas às necessidades da rotina de nossos clientes em
todo território nacional com extrema qualidade reconhecida.

PLATAFORMA ONLINE



Automação para envio e controle de NF’s e conciliação financeira
Simulador e apuração de impostos e obrigações acessórias
Gerenciador de Arquivos Contábeis - DP, Fiscal e Contábil
Informações financeiras consolidadas
Conciliação bancária automática - OFX e mais!

PLATAFORMA ONLINE (COMO ELA AJUDA?)

Dados para os especialistas trabalharem na
proposição de ideias para ampliar a lucratividade
indo além do serviço contábil usualmente esperado.



Para resolver tudo no sistema e
dedicar mais tempo ao seu negócio!
Conte conosco também por meio do

telefone, e-mail ou até mesmo
whatsapp.

Sistema web acessível pelo celular
Controle de resultados e reembolsáveis por projeto
Relatórios e Gráficos
Otimização de processos, redução de erros e burocracia

PLATAFORMA ONLINE  

20min/
mês



Abertura de Sociedade Unipessoal e 
Sociedade Simples de Advocacia

Contabilidade Especializada para Advogados

Planejamento tributário e fiscal

Legalização e estruturação societária

Declaração de Imposto de Renda

SERVIÇOS



Leia o QR code ao lado para conhecer mais benefícios de uma Contabilidade Especializada

Soluções contábeis
segmentadas e
customizadas às 
necessidades dos
clientes jurídicos

ALGUMAS VANTAGENS DA 
CONTABILIDADE ESPECIALIZADA

ESPECIALISTA 
Respostas rápidas
e mais assertivas

EFICIÊNCIA
Enquadramento fiscal
correto e eliminação de
erros comuns

COMPETÊNCIA



Agora todo Advogado pode constituir sua Sociedade de Advocacia sem a
necessidade de ter sócios – Sociedade Individual de Advocacia (Lei
13.247/16).

Por que  formalizar um 
escritório de Advocacia?

Receita Federal - Cruzamento de dados e mecanismos de combate à sonegação de impostos

Ampliação do Simples Nacional para os Advogados

Com a sociedade o Advogado reduz a sua carga tributária – a partir de 4,5%
ao invés de até 27,5% com IRPF.

Leia o QR code ao lado para conhecer mais benefícios de formalizar seu escritório



Menor carga Tributária

Formalização de renda - Evolução Patrimonial

As empresas preferem contratar

Maior acesso à linhas de crédito - capital de
giro, imóveis, veículos

Participa de licitações

Atendimento em várias áreas do Direito

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Maior número de audiências

Maior facilidade na contratação e gestão de
estagiários (Lei 11.788/2008, Art 9°.)

Maior Carga Tributária

Acaba ficando na informalidade devido à
alta carga tributária 

Dificuldade de grandes e médias empresas
contratarem 

Crédito apenas na modalidade pessoa física

Pouco participa de licitações

Atendimento em poucas áreas do Direito,
reduzindo ganhos

ADVOGADO AUTÔNOMO

Agenda restrita

Limitação na contratação e gestão de
estagiários



7.095 Sociedades ativas em MG
3.033
4.062

1.000.000

120.666
+ de Advogados no Brasil

ativos em Minas Gerais

Sociedades de Advogados (57,26%)

Sociedades Individuais (42,74%)

851 sociedades individuais
registradas só em 2019

Mercado



Fonte: Comissão de Sociedades OAB MG 
(Dados obtidos até 22 de Outubro de 2019)

55.000 
Sociedades registradas

40% 
São sociedades individuais



A contabilidade especializada para atender, exclusivamente, os profissionais da área jurídica
traz uma segurança maior a nossa sociedade de advocacia. A PEJOTA é altamente capacitada

para atender nosso segmento com soluções práticas e objetivas.
Bruno Fernandes de Araújo - Advogado Empresarial

O fácil entendimento das informações contábeis e a grande aplicabilidade de 
algumas funcionalidades como o simulador de impostos a pagar são algumas das razões de

utilizarmos a plataforma online da PEJOTA. Por ser uma contabilidade especializada,
 o atendimento é muito diferenciado e isso faz com que eu recomende com 

segurança os serviços da PEJOTA aos profissionais da minha classe.

Adriano Muniz Garcia - Advogado Tributário

O QUE OS CLIENTES FALAM DA PEJOTA?



A PEJOTA utiliza o conceito de “Cross Channel”, cujo diferencial é oferecer uma capilaridade de
opções de canais para a interação, estando todos integrados entre si, de forma a reduzir
significativamente erros, retrabalho e reclamações.

PROPOSTA DE VALOR

P R O D U T I
V I D A D E

Q U A L I
D A D E S O L U Ç Ã O

A G I L I
D A D E



Estamos em constante processo de aprendizado e amamos compartilhar todo conhecimento
adquirido. Por isso, buscamos sempre estar presente nos mais diversos e representativos
eventos, seja ministrando alguma palestra, aprendendo com outros profissionais e empresas
ou até mesmo em algum bate papo presencial ou virtual como por webinar, live ou podcast.EVENTOS



Agora que já nos conhece
um pouco melhor, 
vamos conversar para
crescermos juntos?.



Av. Raja Gabáglia, 4343 - 3° andar - Santa Lúcia, Belo Horizonte - MG, 30350-577

(31) 3378-0701 www.pejota.com.br

http://www.pejota.com.br/
http://pejota.com.br/

