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As coisas 

evoluíram? 



ONTEM... 



Hoje... 



Ontem... 



Hoje... 



Ontem 



Hoje... 



As pessoas e 

empresas em 

geral evoluíram? 



Os SERVIÇOS 

que demandam 

evoluiu? 



À nossa volta... 
 Criada em 1997 para alugar 

DVDs pela Internet 

 Vale US$ 47 Bilhões 

 Receita de US$ 5,5 bilhões em 

2014 

 25% do tráfego de internet dos 

EUA é usado pelos usuários da 

Netflix 

 Quem está 

ameaçado/concorre? 

 

 Canais pagos: HBO, FX, 

TeleCine… 



À nossa volta... 
 Fundada em 2008, você pode alugar 

um quarto, uma casa/apartamento, 
um castelo, um trailler por no mínimo 
uma noite. 

 

 Vale US$26B 

 Presentes em 34.000 cidades em 190 

países. 

 É a segunda maior operadora de 

hospedagem do mundo 

 Tem mais de 40.000.000 de hospede e 

não tem nenhuma cama em seu nome 

 

 Quem está ameaçado/concorre? 

 

 Hotéis 



À nossa volta... 
 Criado em 2009, começou como 

troca de mensagens e 

atualmente faz ligações por voz 

 

 Comprado pelo facebook por 

US$ 22 bilhões 

 195 minutos é o tempo gasto por 

cada usuário semanalmente no 

serviço 

 

 Quem está 

ameaçado/concorre? 

 Empresas de Telefonia 



À nossa volta... 
 Criado em 2009, Uber é uma 

empresa multinacional 
americana de transporte privado 
urbano baseado em tecnologia 
disruptiva em rede, através de 
um aplicativo E-hailing que 
oferece um serviço semelhante 
ao táxi tradicional 

 

 Avaliada em mais de U$ 50 bi 

 Preços 50% a 70% mais baratos 
que taxis comuns 

 

 Quem está 
ameaçado/concorre? 

 Taxis, transporte público em geral 



Como tudo começou... 



Até pouco tempo atrás... 



Hoje... 



O fisco ontem... 



Hoje... 



Receita Cria E-Financeira 

A e-Financeira foi criada pela Instrução Normativa nº 

1.571, publicada no "Diário Oficial da União" desta 

sexta-feira (3). As informações contidas na e-Financeira 

serão confrontadas com as prestadas pelos contribuintes 

na declaração anual do Imposto de Renda, entregue 

entre março e abril. 

Fonte: Folha de São Paulo, 24/11/2015 



Relação entre as PARTES 

HOJE! 

FISCO 



...em breve! 

FISCO 



“ 
” 

ESTAMOS 

PREPARADOS PARA 

O AMANHA? 



“Definitivamente, boa parte das 

PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

preocupadas com o amanhã, sequer 

estão sintonizadas com o presente. E 

mais: com os pés ainda arraigados no 

passado”  

ART BERMINGTON  



Serviços Contábeis com os pés no passado... 

 Foco no SERVIÇO PRÁTICO e 
POUCO INVESTIMENTO EM 
RELACIONAMENTO; 

 Gestão para SOBREVIVÊNCIA,  
ARTESANAL e CENTRALIZADORA 

 Ausência de CONTROLES 
BÁSICOS (financeiros, 
desempenho, etc) e sem 
INDICADORES; 

 Inexistência de PESQUISA 
(interna, externa) como base 
para inovações; 

 USO do tempo somente para 
CUMPRIR PRAZOS 

 CAPACITAÇÃO de equipe 
somente TÉCNICA 

 

 Precificação Inadequada e 

sem PERCEPÇÃO DE VALOR 

por parte do cliente; 

 Desinteresse por temas e 

trabalhos de GESTÃO; 

 “A Culpa é do Governo!” 

 “A Culpa é do empresário” 

 Pouco Participativo; 

 Pouco (ou nada) proativo! 

 Pouco (ou nada) Inovador! 

 Espera que alguém faça 

alguma coisa! 

 

 



ENQUANTO ISSO, NO 

UNIVERSO EMPRESARIAL... 



47,56% 
das empresas deixam de 

existir antes dos 

5 anos 

FONTE: IBGE/FOLHA DE SÃO PAULO 



“Entre os 4 maiores problemas 

enfrentados pelos empreendedores 

brasileiros, 3 estão ligados diretamente a 

falta de conhecimento: financeiro, gestão 

do negócio (mkt, processos) e de 

pessoas.” 

 Fonte: Relatório Endeavor - Empreendedores Brasileiros Perfis e Percepções 



O papel do contador hoje... 
(na ótica do cliente)! 

Por grau de Importância 

Necessário, 

resolve meus 

assuntos fiscais = 

61,84% 

Essencial, 

me ajuda na 

visão estratégica 

do meu negócio= 

16,74% 

Indiferente, 

só procuro quando 

preciso= 21,71% 

Fonte: Pesquisa ContaAzul realizada em Julho/15 com 5.102 clientes 



Como deveria ser? 

Poderia ser mais 

próximo atuando 

como um consultor 

de negócios = 

73,24% 

Poderia se 

preocupar 

apenas com a 

burocracia e outras 

= 9,46% 

Não vejo outro 

papel 

que poderia 

cumprir= 15,13% 

Fonte: Pesquisa ContaAzul realizada em Julho/15 com 5.102 clientes 



O que o cliente espera...  
"Dando consultoria 

sobre boas práticas para 

o negócio" 

“Analisando criticamente nossos 

dados, 

buscando oportunidades de 

economia, sendo 

proativo no que se refere à gestão" 

“Indicando as 

melhores maneiras de 

formatar nosso fiscal e 

financeiro" 

Fonte: Pesquisa ContaAzul realizada em Julho/15 com 5.102 clientes 



Cenário... 
 Cliente com cada vez menos tempo e paciência para 

burocracia em um país extremamente burocrático 

 Cliente usando cada vez mais tecnologia. Não é cara e 

é muito segura! 

 Ampliação do uso de meios remotos para acesso de 

SERVIÇOS. 

Desafios... 

 Ter mais tempo para estar mais próximo do cliente 

 Aumentar as chances de seu cliente ter sucesso 

 Falar a língua do cliente 

 Tornar o negócio Organização Contábil escalável 



NINGUÉM que queira viver o 

futuro poderá viver como 

no passado... 



Projetando-se para o 

FUTURO: 

 

Arrumando a 

casa HOJE! 



Gestão 

INTELIGENTE 

para as novas 

demandas: 

Gestão 
Inteligente 

Gestão 
Participativa em 

RH 

Gestão 
Estratégica e 
Analítica de 
Finanças e 

Custos 

FIDELIDADE E 
GESTÃO 

TRIBUTÁRIA 

Políticas de 
Relacionamento 
com Mercado 

Processos 
focados em 

QUALIDADE e 
MELHORIA 
CONTÍNUA 

INOVAÇÃO e 
NOVAS 

TECNOLOGIAS 

6 Pilares que 

sustentarão 

as empresas  

inteligentes: 



CONTABILIDADE 

INTELIGENTE 

para as novas 

demandas: 

CONTABILIDADE 
Inteligente 

Contabilidade 
como FERRAMENTA 

DE GESTÃO 

CONSULTORIA 

PRECIFICAÇÃO 
ADEQUADA 

RELACIONAMENTO 
e PRESENÇA REAL 

AMPLITUDE   

INOVAÇÃO e 
NOVAS 

TECNOLOGIAS 

6 Pilares 

INOVADORES que 

sustentarão os 

serviços 

CONTÁBEIS  

inteligentes: 







Então? O que FAZER 

depois da... 

A ESCOLHA É SUA! 



The Future!!! 
 

EMPRESA  

2020 

 

 

CONTABILIDADE 

2020 



EMPRESA 2020 

  Automação MACIÇA? (sistemas, robótica, 

mecanização plena)? 

 PDVs cada vez mais virtuais e/ou 

cibernéticos? 

 Poucos funcionários DIRETOS? 

(organogramas horizontalizados)? 

 Aumento do volume de Terceirizações? 

 Relacionamento DIGITAL? (chips, cloud 

databases, “geofollowup”, etc) 

 Gestão INTEGRADA ao FISCO, “full time, 

all time”? 

 

 



CONTABILIDADE 2020 

  Contabilidade na FONTE? 

 Extinção de processos contábeis 

TRADICIONAIS? 

 Extinção de OBRIGAÇÕES tradicionais e 

ACESSÓRIAS? 

 Mais CONSULTORIA e menos 

ASSESSORIA? 

 Integração GESTÃO X CONTABILIDADE? 

 Desaparecimento do 

ESCRITÓRIO/EMPRESA física? 

 SERVIÇOS através da CONECTIVIDADE? 

 

 



Dicas... 

 

Pare de 

RECLAMAR!! 



Dicas... 

 

Pare de  

COLOCAR A 

CULPA NOS 

OUTROS!!! 



Dicas... 

Assuma seus ERROS e  

INCOMPETÊNCIAS 



Dicas... 
 

Menos DISCURSO e mais 

AÇÃO! 



Dicas... 

 

Ouça, avalie, 

considere 

CONSELHOS! 



Dicas... 
 

Busque novas 

alternativas de 

SERVIÇOS 

URGENTE! 

INOVE! 

Consultoria em Gestão Plena (RH, Marketing, 

Finanças, RH, Qualidade, Processos, 

Planejamento, etc) 



Dicas... 

 

Amplie seus 

conhecimentos 

na área de 

GESTÃO! 



Concluindo: 

 

“As coisas acontecem de acordo com aquilo que 

fazemos. Se não soubermos o que fazer, ou ao 

menos ousarmos, elas podem não acontecer” 

 

André Ganzelevich 



Concluindo: 

 

“Escolha antecipadamente suas CONSEQUENCIAS, 

e certamente escolherá melhores CAMINHOS!” 

 

Luiz Carlos Tiossi 



Concluindo: 

 

“O único lugar onde SUCESSO vem antes de 

TRABALHO é no DICÍONÁRIO!” 

 

Albert Einstein 



OBRIGADO!!! 

Contatos para palestras e eventos: 

 

Professor Luiz Carlos Tiossi 

 

professortiossi@gmail.com 

 

Site: www.lctcursos.com 

mailto:professortiossi@gmail.com

