


Solução de 
especialistas 
para 
especialistas 
da atividade 
contábil

O sistema PAM 
possibilita a 
Gestão simples 
de tarefas e 
obrigações para 
sua empresa de 
contabilidade 



Motivação

Motivado pela 
necessidade de 
uma empresa de 
contabilidade...

...em saber com precisão e em tempo real quais 

obrigações foram entregues no prazo, o PAM 

nasceu a partir de uma consultoria especializada, 

visando uma melhor gestão de processos



Público  
Alvo
Todas as empresas de contabilidade que 

estejam motivadas a criar uma cultura 

interna de gestão, resultando num controle 

preciso de entrega de obrigações e gestão 

de metas



FUNCIONALIDADES

diferenciadas

INDICADORES

Dashboard com índices de 

desempenho por usuários 

e equipes

INTEGRAÇÃO COM A 

RECEITA FEDERAL

Resultando em dados 

seguros, confiáveis e 

atualizados.

PARTICULARIDADES 

DOS CLIENTES

Cada cliente tem seu perfil, 

categoria, rótulos e 

conteúdos inseridos pelo 

usuário, facilitando o 

acompanhamento e o 

contato.



FUNCIONALIDADES

diferenciadas

AGENDA DE TAREFAS

O usuário tem acesso as

metas por dia, semana e

mês, facilitando o seu

planejamento individual

METAS POR

COLABORADOR

As metas são geradas  para

cada colaborador,

considerando a função e o

tipo de empresa que atende

As metas são geradas em

lotes de acordo com

o perfil de cada cliente 

METAS POR PERFIL 

DOS CLIENTES



FUNCIONALIDADES

diferenciadas

CONHECIMENTO E 

GESTÃO

O sistema PAM disponibiliza

os processos que sua

empresa de contabilidade

precisa, categorizados por

perfis de clientes

VALIDAÇÃO DOS

DOCUMENTOS

O PAM valida o conteúdo dos

documentos postados, para,

só após, baixar as metas,

evitando com isso

cumprimentos equivocados

de obrigações

INTEGRAÇÃO COM

OUTROS SOFTWARES

Integração com sistemas

web de arquivamento de

dados, possibilitando a

resolução automatizada de

metas



Surge da expertise de uma 

empresa contábil, somada a 

uma consultoria especializada 

no assunto

- RUI CADETE
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DIMINUIÇÃO DE MULTAS
Maior controle sobre os prazos e vencimentos

MELHOR GESTÃO DE TEMPO E 

TAREFAS
Sabendo o que tem que ser feito, é possível se planejar da 

melhor forma possível

AUMENTO NA PRODUTIVIDADE
Diante dos indicadores em tempo real e visão clara sobre

as metas diárias, garante-se maior segurança e

tranquilidade aos usuários

FILOSOFIA DE GESTÃO
Proporciona-se a internalização de uma cultura e filosofia

de gestão
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ACOMPANHAMENTO  DAS  OBR IGAÇÕES

FEDERA IS ,  ESTADUAIS  E  MUNIC IPA IS

As obrigações referentes a cada ente federativo são acompanhadas de

modo automático, dando segurança às empresas e usuários 

ACOMPANHAMENTO  GERAL  DE  METAS

É possível uma visão ampla sobre as metas da sua

empresa, fortalecendo o relacionamento entre gestores e

colaboradores 

BANCO  DE  DADOS  DE  METAS  PARA  SUA

EMPRESA  CONTÁB IL

Um banco de dados pronto, desenvolvido por quem entende da

atividade contábil



O PAM se mostra como

um sistema simples, 

usável e didático, mas, 

acima de tudo: 

eficiente, que impacta 

positiva e 

significativamente os 

seus usuários.

USABILIDADE CONSTANTE 
DESENVOLVIMENTO

FÁCIL 
ADERÊNCIA

O sistema PAM atende 

empresas contábeis de

todos os portes e em 

todas as regiões do 

Brasil.

O PAM tem a 

característica de 

permanecer em 

constante evolução, se 

desenvolvendo junto às 

necessidades de 

seus clientes.



"Produtividade nunca 

é um acidente. É 

sempre o resultado de 

um comprometimento 

com excelência, 

planejamento com 

inteligencia e esforço 

focado" 

Filosofia 
Gestão
Metas 
Foco 
Resultados

- Paul  J. Meyer



Agradecemos 
a sua 

atenção!

Maiores informações: 

RCPAM.net 

rctech.br 

comercial@ruicadetetech.com.br 

(84) 2226-5397 


