
A TECNOLOGIA 

E O FUTURO DA  

CONTABILIDADE 



A tecnologia está  

transformando o mundo 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.retificadeturbina.com.br/images/retifica-turbo/oficina-maquina-agricola.jpg&imgrefurl=http://www.retificadeturbina.com.br/oficina-maquina-agricola&docid=V-33ey9fEK-eZM&tbnid=3r49V6ZFR7ADHM:&w=3579&h=2362&client=firefox-b-ab&bih=667&biw=1296&ved=0ahUKEwjjmcXf57zOAhWECpAKHWWhBnMQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://aunimaq.com.br/portal/images/stories/fruit/remington antiga.jpg&imgrefurl=http://aunimaq.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=63:o-que-e-maquina-de-escrever-e-um-pouco-de-sua-historia&catid=16:geral&Itemid=37&docid=gFB_wWLwt2krCM&tbnid=mKM6GCqq_HJ1YM:&w=350&h=258&client=firefox-b-ab&bih=667&biw=1296&ved=0ahUKEwixr-PT7bzOAhXFIpAKHROtBpQQMwgyKAowCg&iact=mrc&uact=8


1997 

Harvard Business School 



Locadoras de vídeo x Netflix 
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Dilema: 
Adotar ou ignorar 

a novidade?  

Preocupação e 

luta regulatória 

Dilema resolvido: 

busca de adaptação 

(mas é tarde) Vs 

2010 

2000 2010 



”Meu cliente nunca vai me trocar por essas fotos 

digitais de baixa resolução”  



”Vamos processar a Nintendo, Philips, Odissey, Activision, Epyx, 

Coleco e qualquer outro que ousar fazer um videogame” 



”Usuários corporativos nunca vão trocar o Blackbarry por 

esse brinquedo chamado iPhone” 



Enquanto isso, no e-commerce... 



Lojas Físicas x e-Commerce  



Gigantes do e-Commerce Brasil 

1 B2W R$ 9 bilhões 

2 Cnova R$ 6 bilhões 

3 Magazine Luíza R$ 2,5 bilhões 

4 Máquina de Vendas R$ 1,8 bilhões 

5 Privallia R$ 1,5 bilhões 

Americanas.com 

Submarino.com.br 

Shoptime.com.br 

Casasbahia.com.br 

Pontofrio.com.br 

Extra.com.br 

Magazineluiza.com.br 

Ricardoeletro.com.br,  

Insinuante.com.br,  

Eletroshopping.com.br 

Privallia.com 
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Dilema resolvido: 

Adotar a novidade 

logo cedo 

Migrou seus 

clientes e manteve  

a sua liderança 

 

Vs 

Comércio 

Tradicional 

E-Commerce 



Mudança tecnológica disruptiva:  

adaptar-se rapidamente ou morrer 



Contabilidade Tradicional 

X 

Contabilidade On-Line 

EXISTE O DILEMA DA INOVAÇÃO NA 

CONTABILIDADE ? 



As categorias de serviços contábeis 

Contabilidade on-line Contabilidade tradicional 

• Preço baixo  

• Serviços padronizados 

• Atendimento 100% eletrônico 

• Automação eficiente 

• Cardápio limitado de de serviços 

• Serviços personalizados 

• Atendimento humanizado 

• Presta consultoria ao cliente 

• Ampla gama de serviços 

• Suporta diversos regimes tributários 

Atende a pequenas empresas de 

serviços do Simples Nacional,  

em algumas regiões do país 

 

Atende a qualquer empresa 
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Aprender com a 

novidade e transformar 
o negócio contábil 

Manter seus 

clientes e manter 

a liderança 

 

Vs 

Contabilidade 

Tradicional 

Contabilidade 

on-line 



E como se chama essa transformação ? 

Bem vindos à era da  

Contabilidade Digital 
Contabilidade on-line ? 



Uma nova categoria surge! 

Contabilidade on-line Contabilidade tradicional 

• Preço baixo  

• Serviços padronizados 

• Atendimento 100% eletrônico 

• Automação eficiente 

• Cardápio limitado de de serviços 

• Serviços personalizados 

• Atendimento humanizado 

• Presta consultoria ao cliente 

• Ampla gama de serviços 

• Suporta diversos regimes tributários 

Atende a pequenas empresas de 

serviços do Simples Nacional,  

em algumas regiões do país 

Atende a qualquer empresa, de 

qualquer porte e regime tributário,  

em qualquer região do país 

Contabilidade Digital 

• Serviços completos e de alta qualidade 

• Mantendo a proximidade consultiva com o cliente 

• Maior valor agregado do que o mercado tradicional 

• Operação de alta eficiência 



A missão número 1:  

Ganhar (muita) eficiência 

Tornando-se um Contador Digital 



Mas onde está este novo  

salto  de eficiência ? 



Resposta: olhando para fora de casa 

Entregas 

para o 

Governo :-) 

Contador Cliente fornece 

os dados :-( 



Cliente 

O caminho da informação 

INTEGRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL 

Contador 

ERP 

Reports 

para o 

cliente 

Entregas 

para o 

governo 

Obter dados 

com o cliente 

Classificar e 

digitar 

Conferir e 

retrabalhar 



Cliente organizado e integrado: 

+ de 70% 
de redução de custos para o contador 



A jornada de transição: 

De contador Tradicional a Digital 

Decisão de 
mudar 

Organizar 
e integrar 
clientes 

Rever 
custos e 

honorários 

Ganhar 
clientes e 
crescer 

Custo 
menor 

Honorários 
menores 

Atrai mais 
clientes 



Automatizar ao máximo! 

02 
Integrar as informações fiscais e 

financeiras dos clientes 

01 
Implantar um ERP em seu cliente  

(e fazê-lo usar corretamente) 



”Ok, eu vou fazer isso!” 

SÓ QUE… 



Contador:  
o dia a dia mais cheio da galáxia 

Parcelamentos 

SPED 

Conciliação 

Contabilidade 

Societário 

Folha de Pagamento 

RAIS 

IRPJ 

Apurações 

Suporte 

Fiscal 



E a custo ZERO* para o contador ! 

 
* custo zero para escritórios selecionados 

OMIE FAZ O QUE PARECIA 

IMPOSSÍVEL 



3 produtos para organizar 

100% de seus clientes 



Omie: o melhor ERP na nuvem para 

pequenas e médias empresas 

A partir de R$ 189,00 por CNPJ, sem limites de usuários ou de lançamentos 



Gratuito para clientes de pequeno porte de seu escritório 

Omie.FIT 
Seu primeiro sistema de gestão empresarial 



Emissor de NF-e Omie 

Gratuito para clientes do seu escritório 



• Cliente 01 

• Cliente 02... 

• Cliente 03 

• Cliente 04 

• Cliente 05 

• Cliente 06 

• Cliente 07... 

• Cliente 08 

• Cliente 09 

• Cliente 10 

• Cliente 11 

• Cliente 12... 

 Clientes grandes  

(outsourcing com SAP, etc.) 

Implantar Omie e 

Treinar os usuários 

(nós fazermos isso para você!) 

Clientes Omie.FIT e Emissor NF-e 

(gratuito) 

Contador 

Digital Omie 

possui  

100% 
de seus 

Clientes 

Integrados 



Omie é mais do que um software... 

FOCADOS EM TRANSFORMAR 

UMA IDEIA QUE NÃO PARA DE CRESCER! 

A GESTÃO DAS PMEs 

SOMOS 95 UNIDADES EM TODO O PAÍS 



EMPRESAS CONTADORES UM PAÍS 

Melhor para todos Mais eficientes 

➔ 

Felizes e valorizados 

➔ 

JUNTE-SE AOS QUE FAZEM ACONTECER, AGORA! 

MAIS DE 6.000 ESCRITÓRIOS PARCEIROS 



04 
Crescimento 

03 
Consolidação 

02 
Transformação 

01 
Planejamento 

TORNE-SE UMA CONTABILIDADE 

EM 4 PASSOS 

DIGITAL OMIE 



Ações Resultados 

Passo 01 - Planejamento 

• Assinar termo de parceria entre Omie e o seu 

escritório 

• Avaliar em conjunto a lista de clientes do 

escritório e separar nas três camadas 

 

 

Obs.: nosso termo de parceria prevê total sigilo de todas 

as informações do contador e de seus clientes 

• Plano de ação por cliente 



Ações Resultados 

Passo 02 - Transformação 

• Clientes mais organizados, 

utilizando ERP Omie 

• Informação de melhor 

qualidade sendo gerada 

• Divulgar a parceria entre Omie e Contador 

para seus clientes (modelo de e-mail 

fornecido) 

• Nossa equipe visita os clientes, demonstra o 

sistema e treina os usuários 

• Disponibilizamos Omie.FIT e o Emissor de NF-

e gratuito para seus clientes muito pequenos 



Passo 03 - Consolidação 

Ações Resultados 

• Maior produtividade com o 

fim do retrabalho e 

redigitação 

• Redução de erros e riscos 

• Mais proximidade com a 

gestão do cliente 

• Equipe Omie ajuda o contador a integrar os 

dados de cada cliente 

• Medimos a diminuição de custos, riscos e 

retrabalhos envolvidos no serviço prestado 

pelo escritório 



Passo 04 - Crescimento 

Ações Resultados 

• Clientes fidelizados 

• Novos clientes já entram 

organizados 

• Viabilizado Plano de 

marketing e crescimento 

• Com a casa arrumada, estamos prontos para 

crescer juntos! 

• Diagnóstico de entrada de novos clientes 



Benefícios exclusivos  

• Omie para uso interno do Contador 

• Mensalidade com valor zero, para quantos CNPJs o Contador possuir em sua 

empresa  

• Treinamento Ilimitado com custo reduzido para uso interno do Contador - R$ 

480,00 por CNPJ 

• Margem de Comissão de 15%, que pode ser revertida como desconto para os 

cliente ou em prol da entidade sem fins lucrativos 

 

* Para o contador filiado a sindicatos patronais parceiros Omie 


