
Um tempo a mais para sua empresa.



Se normalmente você responde a essas perguntas 
com frases como: “sem tempo para nada”, 
“precisando de mais horas para dar conta de tudo” 
ou “está uma correria”, talvez seja a hora 
de repensar o seu tempo. 
 
Executar funções burocráticas 
e operacionais é demorado, ainda mais 
quando não são áreas que você domina. 

Pensando nisso, a Ideale chega 
para ser a grande parceira administrativa 
das micro e pequenas empresas, 
evitando que você não tenha tempo 
quando a sua empresa precisar do seu melhor.

Conheça os nossos serviços.

Como vai a vida?  
E a empresa?
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Executar todas as funções administrativas 
da empresa, pode não ser uma boa solução, mesmo que a demanda 
não seja grande o suficiente para contratar um funcionário.

A Ideale tem profissionais especializados 
que podem executar todas essas funções para você 

e sem estar no seu escritório.

Enquanto você cuida  
da sua empresa, 

a Ideale deixa a parte 
financeira em ordem.

Rotinas Financeiras



A Ideale executa rotinas de pessoal, como: admissão, demissão, 
controle de férias, de afastamentos e de comissões, entre outros.  
 
Também auxilia o processamento da folha de pagamento, 
preparando todas as informações que devem ser encaminhadas 
para a sua assessoria contábil e conferindo tudo depois.

Além disso, operacionaliza a política de benefícios da empresa, 
providenciando compra de VR, VT e solicitações/ regularizações 
junto à planos de saúde e odontológicos.

Os funcionários 
são parte essencial 
do sucesso da sua empresa.

Rotinas de Administração
de Pessoal



As atividades burocráticas, apesar de necessárias, 
podem tirar da sua empresa o que ela teria de melhor: 

a sua energia criativa para evoluir.

Por isso, a Ideale pode auxiliar você na conferência 
e acompanhamento da vida contábil de sua empresa, checando todas 

as informações que vão e voltam da sua assessoria contábil. 
E você não toma susto sempre que precisar de alguma documentação. 

Burocracia exige demais 
da sua força de trabalho.

Rotinas Contábeis 
e Fiscais



Como está o seu relacionamento com fornecedores? 
É você que controla tudo, além de se relacionar bem com eles? 

 
A Ideale está pronta para ser sua grande parceira,  

cuidando dos seus contratos com fornecedores, compras e estoque,  
além de contratar e acompanhar estes serviços para você. 

Ter ótimos parceiros 
e manter um bom relacionamento 

é fundamental no dia a dia.

Rotinas com Fornecedores



Rotinas de Secretariado
e Apoio Comercial

Tem conseguido gerenciar todos os compromissos 
e ainda elaborar apresentações, controlar tarefas, agendar visitas 
e avisar os seus clientes sobre novos serviços? 
É muita coisa, não é mesmo?! 
 
A Ideale pode te ajudar com tudo isso e muito mais. 
Afinal de contas, quem é empresário sabe o alívio 
que é ter ajuda na hora de carregar o piano.

O braço direito 
para você não perder 
nenhum negócio.



A empresa cresce, o patrimônio aumenta e você precisa dar conta de tudo.  
Não seria melhor continuar explorando o potencial do seu negócio 
enquanto alguém cuida do que é seu? 

Com a Ideale você pode deixar os serviços de manutenção predial, 
contratação e gestão de serviços gerais, seguros, processos de compra 
e venda de patrimônio, gerenciamento de obras ou de frota.

Pode crescer à vontade 
que sempre vai ter alguém 
para cuidar do que é seu.

Serviços Gerais



Como a sua empresa 
funciona hoje?

Já pensou que todas essas funções 
diminuem demais o tempo que você dedicaria 
ao crescimento da sua empresa?

• Você executa todas as funções administrativas?

•  Seu espaço é pequeno para acomodar  
todos os profissionais necessários?

•  O volume de trabalho é baixo para contratar  
um profissional dedicado para estas funções?

•  Acredita que o trabalho poderia  
ser melhor executado do que é atualmente?



Com a Ideale
•  As funções administrativas são executadas  
por profissionais especializados.

•  O trabalho pode ser feito  
totalmente fora da sua empresa.



Enquanto isso, você tem mais tempo 
para cuidar do crescimento da sua empresa.
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