
Uma plataforma completa de 
gestão de negócio na nuvem



Os donos de pequenos 
negócios representam

95%
das empresas 

Brasileiras.

42% empresas extintas antes 
de completar 5 anos
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Principais causas estão ligadas
a problemas no fluxo de caixa e
em como administrar o negócio.

Fonte: Relatório Endeavor - Empreendedores Brasileiros Perfis e Percepções 2013



A Conta Azul acredita que
todo dono de negócio
merece ter sucesso



Liberdade para realizar
Usamos a tecnologia para simplificar o que é

complexo e burocrático em uma plataforma, onde
o contador e dono do negócio trabalham juntos.



+ de 1 milhão
de empresas já começaram

a usar a Conta Azul

+ de 300.000
horas economizadas por pequenas 

empresas e empresas contábeis

+ de 10 milhões
de notas fiscais emitidas por pequenas 

empresas e empresas contábeis

Conta Azul em números



Somos nível mundial!

Jul/2012
Melhor Aplicação 

Web

Ago/2013
Melhor

Startup B2B

Abr/2013
Conta Azul
na Folha

Dez/2013
Empreendedor 

de Sucesso

Mar/2015
O Melhor 
Suporte





A plataforma que 
centraliza tudo em 
um único sistema



Vendas Produtos
& Serviços

Gestão Fiscal

Receba Fácil

Relatórios

Gestão
Financeira

Compras

Integrações

Boletos

Contadores



Gestão financeira
Tenha total controle da saúde financeira do

seu negócio através das ferramentas:

Conciliação bancária

Controle de contas a
pagar e a receber

Fluxo de caixa diário e mensal

Relatórios financeiros de gestão

Integração bancária
automática:

• Banco do Brasil
• Bradesco
• Santander

• Itaú
• Sicredi



Compras
Controle as compras de forma automática e prática:

Controle de fornecedores

Controle de produto

Estoque

Busca de notas através
da Receita Federal

Lançamento de compra pela 
importação do XML



Pipedrive
CRM multi-integrado

Banco do Brasil
Conciliação automática

Moskit 
Poderoso CRM

nacional

Paripassu
Rastreabilidade 

agrícola

Devi
Gestão de

PDV ágil

Mercado Livre
Maior comunidade de E-commerce

Tray
E-commerce 
completo

Pluga
Elimine tarefas
chatas e repetitivas

Nuvem Shop
+ de 500.000
lojas virtuais

Teamgram
CRM intuitivo

PDVend
PDV simples
e eficiente



Cliente e contador 
conectados via ContaAzul

Gaste menos tempo com burocracia contábil:

Gestão de documentos 
comprobatórios

Contabilidade e estratégia

Agilidade e apoio à
tomada de decisão

Apoio do contador no dia-a-dia

Trabalho integrado
com a contabilidade

Exportação de dados fiscais

Plano de contas
financeiro integrador



Relatórios de gestão
Gerencie o seu negócio com base em dados 

reais e precisos, utilizando os relatórios:

Vendas por vendedor

Mais vendidos

Itens por cliente

Giro do estoque

Fluxo de caixa diário e mensal

Demonstrativo de resultados

Posição de contas

Análise de recebimento e pagamento

Vendas por cliente



Você vende no cartão e a 
conciliação é automática

Emita boletos registrados 
sem burocracia

Receber de seus clientes pode
ser mais fácil, automatizando

o seu controle financeiro
da seguinte forma:



Nota fiscal
Simplificamos as emissões das seguintes notas fiscais:

Nota fiscal de produto:
• Devolução
• Remessa
• Retorno

• Consignada
• Industrialização
• Entrega Futura 
• Venda à ordem

• Compra
• Nota complementar de ICMS ST

Nota fiscal do consumidor:
• SAT - CF-e para São Paulo

Nota fiscal de serviço



Gestão de vendas para produto e serviço
Tenha mais controle na gestão das suas vendas, com:

Ordem de serviço

Contrato de venda

Orçamento

Venda

App de Venda

Frente de caixa

Controle de clientes

Controle de produtos

Controle de serviços



Cases de 
sucesso



Omunga tem 100% do 
controle financeiro e 3 anos 
de planejamento organizado 

com a ContaAzul



Elite Superfície libera 67 
horas por mês emitindo Notas 

Fiscais pela ContaAzul



Bonjour economiza 75% de 
tempo e atinge "zero erro" 
com processos financeiros



E onde 
queremos 
chegar?





Obrigado!


