
MANIFESTO
DE UM ASTRONAUTA DA CONTABILIDADE



Porque 
crescer, dói.
Era 20 de novembro de 2017 
quando eu nascia. 
A distância não foi 
impedimento. De Nova Iorque 
a São Paulo, sou fruto de um 
sonho empreendedor. 
Mas não era qualquer sonho. 
Era o início do que viria a ser 
a terceira empresa com o 
melhor atendimento dentro 
do mercado contábil no 
Brasil e o escritório de 
contabilidade que mais 
cresceria no ano de 2020.



Em um mundo onde existem empresas desbravando 
o universo para chegar até marte, o que é até os dias 
de hoje uma meta impossível, eu digo, por minha 
própria experiência: é amplamente possível ter uma 
empresa de sucesso em um cenário cada vez mais 
complexo. Afinal, crescer dói mesmo.

Pequenos negócios e pequenos empreendedores são 
o meu combustível para seguir em frente, porque eu 
bem sei que começar do zero é quase uma mentira. 
Mas de toda dor, nasce um dom. Deu certo. Criativa, 
segura, tecnológica e 100% humana. O meu ativo mais 
importante? Valorizar o outro. Acredito que quem está 
ao meu lado é inteligente, é eficaz, é capaz.



Por isso, o índice de produtividade aqui precisa ser 
gigante. Sou um time de pessoas que buscam 
crescer na vida, alcançar seus objetivos pessoais e 
financeiros por meio da solução contábil e financeira. 
Deixe a burocracia comigo e foque no que é 
importante pro seu negócio. Eu existo para você, 
empreendedor, que sonha grande e que acredita, 
como eu, em um universo de possibilidades de 
mudar o mundo por meio do empreendedorismo.

Meu conceito e método são claros e objetivos. Com 
automações que trazem agilidade aos processos, 
transformamos positivamente a experiência do 
cliente. Por meio de técnicas e criatividade, 
desenvolvo engenharias contábeis e fiscais para 
otimizar os recursos da sua empresa. 

Ah, quanto ao armazenamento de dados pessoais e 
empresariais? Fique tranquilo, porque utilizo os 
melhores e mais seguros softwares do mercado. 
Digital sem deixar de ser humano. Então, não fique no 
mundo da lua! Controle o futuro da sua empresa. 
Sonhe grande. Trabalhe muito. Nunca desista. Tudo é 
possível para aquele que crê!



é experimentar um nível de confiança absurdo. 
É descansar com tranquilidade. 
É ter a certeza que do outro lado tem profissionais 
que cuidam de mim e me levam pra frente. 
É vivenciar um novo mundo, o mundo do 
crescimento próspero. 
É lembrar-se de São Paulo e da Avenida Paulista. 

SEJA BEM-VINDO AO EXTRAORDINÁRIO.

EU SOU A BLN!

BLN
-SE


