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Sua Contabilidade
faturando com
BPO proﬁssional.
CONTABILIDADE

Muitos recursos
e alto faturamento.
Tudo pronto!

CRESCIMENTO

EQUIPE
Treinamento da equipe atual
Treinamento de equipe nova
Treinamento base + operacional

MO

Por ser de gestão e execução
compartilhada, nosso modelo
permite rápido aumento em
número de Clientes.

BPO+
ALTO FATURAMENTO
A MOAZZA opera junto com você.
Nossa remuneração tem foco nos
resultados, mantendo sempre você
com a maior parte dos ganhos.

DO SEU JEITO
Personalizamos o atendimento
e apresentações conforme o
padrão de sua marca.

PRONTO PARA OPERAR
Escopos e métodos de trabalho personalizados para cada Cliente.
Gestão de contratos, aumentando assertividade e satisfação.
Te mandamos tudo pronto para operar.
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Proposta

de valor BPO+
Se você pensa em trazer inovação, novos negócios ou
mais fontes de renda para sua contabilidade,
apresentamos a MOAZZA BPO+.
Nossa proposta é aumentar as receitas de sua
contabilidade por meio da prestação de serviços de BPO,
gerando alto faturamento, sem precisar de grandes
investimentos para isso.
Te mandamos tudo pronto!
Vale ressaltar que operamos junto com sua empresa,
assim somamos forças, reduzimos custos e aumentamos
os lucros.
Somos comprometidos com resultados, por isso
deﬁnimos nossa remuneração em percentual de
participação.
A nós cabe sempre manter sua empresa pronta para
crescer e gerir novos Clientes. Além de manter o
relacionamento sempre ativo e trazer soluções frente aos
desaﬁos que surgem.
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Começamos treinando sua equipe ou formando uma
equipe nova para você. Então personalizamos as
apresentações e o atendimento para ﬁcar no padrão de
sua marca.
Montamos a cartilha de venda para divulgação dos
serviços, personalizada também. E deixamos sua empresa
pronta para oferecer essa modalidade aos Clientes.
Para cada adesão ao serviço é realizado um trabalho de
aproximação, para entender o dia a dia do Cliente, então
montamos o escopo e método de trabalho personalizado.
Treinamos os proﬁssionais que irão executar as tarefas
diárias, agora com foco individual em cada contrato.

MOAZZA BPO+

foi projetada para ser possível
criar um novo braço de negócios
sem afetar a rotina do escritório.

Gerenciamos a operação e desenvolvemos sempre novos
meios de crescer.
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