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Quem somos?

• A Total Assessoria foi
fundada em 2007, a
empresa nasceu com a
demanda observada pelo
sócio fundador Pedro Badu
em prestar Serviços
contábeis de qualidade para
microempresas e empresas
de pequeno porte.



• Nos anos posteriores a fundação ampliamos
nossa área de atuação para empresas de
médio e grande porte com a implantação de
sistemas integrados de contabilidade.

Quem somos?



Quem somos?

• No ano 2019 conseguimos o credenciamento
como capacitadora no programa de educação
continuada no Conselho Federal de
Contabilidade. Passamos a fazer parte das
empresas que ministram cursos pontuando
contadores e auditores.



Nossos serviços:

• Serviços contábeis, fiscais e folha de
pagamento;

• Aberturas, fechamentos e alterações
contratuais de empresas;

• Escritório virtual e escritório compartilhado;

• Cursos e treinamento in loco ou em nossas
depedências;



• Nossa Missão

"Prestar serviços atendendo as normas e
princípios contábeis, obedecendo os prazos
legais, mantendo os padrões de qualidade
visando sempre a satisfação de nossos clientes,
colaboradores e parceiros."



Nossa equipe

• Nossa equipe é formada por profissionais
contábeis que sempre buscam melhoria contínua,
desenvolvem estudos, cursos e pesquisas, além
de apresentar soluções criativas e inovadoras
para que nossos clientes possam crescer sempre.
Se destacam pela obtenção de resultados nas
atividades em que atuam, priorizando a
satisfação dos clientes.



Pedro Badu – conhecimento acadêmico:

• Pedro Badu é Técnico em Contabilidade pela
Fundação Visconde de Cairu e Contador
graduado em Ciências Contábeis pela
Universidade Católica de Salvador, fez diversos
cursos na área fiscal e contábil e é também
especializado em Consultoria Empresarial pelo
CRCBA/SEBRAE no curso Contabilizando o
Sucesso, especialista em Auditoria e Pericia
Contábil pela UCDB, especialista em Metodologia
do Ensino Superior pela UNIS, mestrando em
contabilidade pela UBFA.



Foi estagiário no Banco do Brasil no setor de
poupança, trabalhou no financeiro no Nob- Nucleo
de Oncologia da Bahia, foi controller na Peltier
Empreendimentos, trabalhou no setor fiscal da
VIVO, trabalhou no setor fiscal da Organização
Silveira de Contabilidade, foi instrutor do Centro
Público de economia solidária, foi contador do
CRBIO 08 - Conselho Regional de Biologia 8ª região
e conselheiro fiscal no Condominio Residencial
Spazio Soberano e Sindico no Condominio
Empresarial Bosque dos Kiosques que atualmente é
conselheiro fiscal, tambem é professor e Sócio
Diretor da Total Assessoria e Treinamentos.

Pedro Badu – experiências profissionais:



Helvia Cerqueira – conhecimento acadêmico:

• Helvia Cerqueira é Técnica Contabilidade pela
Fundação Visconde de Cairu, especializada no nas
áreas Trabalhista e Previdenciária, com diversos
cursos na área de pessoal, também formada em
Licenciatura em Geografia pela Universidade
Católica do Salvador, especializada em consultoria
educacional pela UNIFAZ, especialista em gestão
de pessoas pela UCDB e especialista metodologia
do ensino profissional pela UNEB.



Foi estagiária no Banco do Nordeste do Brasil
- BNB no setor de aplicações. Trabalhou no
setor finaceiro da Equibal, passou em
concurso público estadual e atua desde 2001
como professora efetiva de Geografia (ensino
médio regular) e Gestão de Pessoa (educação
profissional) no Colégio Estadual Professora
Noêmia Rego. A profissional une
conhecimentos técnicos e pedagógicos para
melhor desempenhar suas funções no
departamento pessoal, além de ser
professora e coordenadora dos treinamentos
ministrados pela Total Assessoria.

Helvia Cerqueira – experiencias profissionais



Área de atuação
A Total Assessoria Empresarial oferece serviço contábeis e
escritorio virtual com garantia de qualidade que agregam valor
para nossos clientes. Todos os departamentos utilizam sistema
contábil integrado, garantindo a agilidade e confiabilidade das
informações. Além de consultoria trabalhamos com cursos e
treinamentos, na área de finanças e afins para empresas:

- Públicas e privadas;

- micro empresas, empresas de pequeno, médio e grande porte;

-Indústrias, comércios, serviços, condomínios, ONGs, orgãos
públicos, prefeituras, autarquias e fundações.



Endereço e contatos:

Situada em Lauro de freitas, atua em Salvador e RMS (Região
Metropolitana de Salvador) e algumas cidades do interior da
Bahia, oferecendo serviços contábeis de qualidade com
atenção especial a cada cliente, abaixo endereço e contatos:

Rua Maria Teixeira de Carvalho, 145 – Cond Empresarial
Bosque dos Kiosques - Lj. 12 - Pitangueiras
Lauro de Freitas – Bahia - Brasil - CEP 42701-880
Telefone: 71 32152530
whatsapp: 71 992850553
E-mail: contabilidade@totalassessoria.com.br
instangran:@totalassessoria8


