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Nossa 
história

2012

Nascemos como 
uma plataforma de 
gestão financeira 

em nuvem

Conta Azul Mais: 
primeira plataforma 
contábil 100% em 
nuvem, no Brasil.

2019+

2018

Integrações contábeis 
e lançamento do Programa 

de Contadores Parceiros

A plataforma, completa, 
de negócios em nuvem 

para donos de negócios 
e seus contadores.

2015



Principais desafios 
das empresas contábeis



Pressão do 
mercado



Novo 
consumidor 
digital



61,84%

Qual o papel do seu contador?

Necessário, resolve meus 
assuntos fiscais

Indiferente, só
procuro quando preciso 21,71%

Essencial, me ajuda
na visão estratégica de negócio 16,45%

Baixa percepção 
de valor 



74%
gostariam de ter o contador atuando mais
próximo como um consultor de negócios.



Como seu contador poderia agregar 
mais valor para o seu negócio?

Dando 
consultoria 
sobre boas 
práticas 
para o 
negócio.

Indicando as 
melhores 
maneiras de 
formatar 
nosso fiscal 
e financeiro.

Analisando 
criticamente 
os balancetes, 
buscando 
oportunidade
s e sendo 
proativo no 
que se refere 
à gestão.

“ “ “



Qual a causa raiz?



Contador e Cliente trabalhando 
SEPARADOS

Sistemas diferentes
Fluxo MANUAL de informações

ESCRITÓRIO
CONTÁBIL

CLIENTE



A evolução da 
tecnologia na gestão



Debate sobre a Nuvem acabou.
Se ainda não usa, a única dúvida é quando 

vai começar a usar.

- É um serviço
- Paga pelo uso
- Especialistas garantindo o 

funcionamento

20182012 20202015 2019



Pequenos Negócios começam a rodar na Nuvem

Mais acessível $$

Equipamentos

Treinamentos

Sempre a última versão

Mais segurança dos dados

Pequena Empresa

20182012 20202015 2019



Bancos

Nuvem facilitou a Conectividade

Extrato em TEMPO REAL. 

Conciliação Automática.

Pequena Empresa

20182012 20202015 2019



Integração Contábil

Bancos

Acompanhamento em TEMPO REAL 

Apoio da Gestão Financeira

Sem papel ou arquivosPequena Empresa

20182012 20202015 2019

Escritório Contábil



Visão de Plataforma

Bancos

Apps

Escritório Contábil

Automação da entrada de dados

Centralização de informação

Pequena Empresa

20182012 20202015 2019



Única 
plataforma 
para sucesso 
nos negócios

_
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Melhores
decisões

Produtividade Crescimento

Pequenas 
empresas

Empresas 
contábeis

74% dos clientes querem seu contador 
atuando mais próximo

Redução de 20 horas para alguns 
minutos, por cliente/mês

Capacidade de atender mais 
clientes com a mesma estrutura

Uma nova 
relação entre
donos de negócio 
e contadores

Economia
de tempo

Organização
e controle

Satisfação
do cliente



Qual o resultado?



Pablo Rodrigues
R2 Assessoria Contábil

Contabilidade 
mensal de 70 
clientes com 
apenas um 
funcionário



Um dos maiores 
cases de BPO 
Financeiro do 
Brasil

Luiz Corrêa
Contabilidade Luiz Corrêa



Fechamento 
contábil mensal 
de 300 clientes 
até o 5º dia útil

Nelson Boing
Sócio Proprietário - Gestão Contabilidade



Maria Lucia Garcês
SeeS Contabilidade

Dobrou carteira de 
clientes com a 
mesma quantidade 
de funcionários



Novas possibilidades 
para empresas contábeis



1. Posicione-se pelo sucesso do cliente



2. Seja inovador



3. Abrace a nuvem



4. Ofereça mais que contabilidade



5. Segmente



6. Busque parceiros de tecnologia...



7. ...ou junte-se aos melhores



Onde estará sua empresa contábil 
em dois anos?



O mercado contábil mudou.
Mas vocês não estão sozinhos!



ContaAzul
www.contaazul.com

ContaAzul [Con]
www.contaazulcon/con

Gabriel Manes
gabriel@contaazul.com

http://www.diadcontaazul.com
http://www.contaazulcon.com.br

