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QUEM SOMOS

- Somos umas das empresas pioneiras no ramo de contabilidade online 
do estado de Minas Gerais, temos 25 anos de experiência na 
realização de serviços contábeis. Já ajudamos mais de 500 clientes a 
automatizarem suas rotinas contábeis e financeiras, além de gerarmos 
mais de 70% de redução de custos com honorários contábeis.

- Somos uma empresa inovadora que acredita que é possível fornecer 
nossos serviços de forma simples e descomplicada, todos os serviços 
de contabilidade online é oferecido 100% online, afim de automatizar 
as rotinas contábeis, agilizar a vida do empresário e reduzir custos.



QUEM SOMOS

Desenhamos uma outra opção para você contar a história da sua empresa, de forma resumida, 
destacando os pontos positivos da sua história, ou do seu planejamento. Alguns exemplos:

1990 2015

2000 2017

Trazemos para a contabilidade 
física as melhores tecnologias 

desenvolvidas afim de agilizar as 
rotinas contábeis.

Início do atendimento contábil a 
nível nacional, concentramos as 
rotinas contábeis 100% online, 
reduzindo assim tempo e custo 

dos nossos clientes.

Iniciamos no ramo de 
Contabilidade atendendo 

inicialmente sudeste de Minas 
Gerais.

Todos os lançamentos, rotinas, 
integração e informação, 

passaram a ser fornecidas de 
forma automática entre a 

contabilidade e a empresa.
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O QUE FAZEMOS

Disponibilizamos para nossos clientes uma contabilidade totalmente online,
proporcionando para o cliente agilidade nas informações contábeis e
redução de custos.
- Dentro do ambiente seguro você armazenará todas as suas notas

fiscais, arquivo XML, de forma automática e segura.
- Todas as informações dos os seus funcionários como ficha de registro,

cartão de ponto, etc, estará disponível.
- Registro e demissão dos funcionários será realizado diretamente pela

plataforma online, com prazo máximo de retorno de 10 minutos.
- Todas as suas guias de impostos serão disponibilizadas no portal do

cliente.
- Tudo é feito de forma integrada entre o cliente e o contador em ambiente

seguro e rápido, garantindo assim maior agilidade e conforto para o
empresário, que realizará todos os tramites contábeis diretamente junto
ao seu computador sem necessitar se deslocar a um escritório contábil.
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COMO FAZEMOS

Utilizamos de ferramentas digitais e softwares para importação das 
informações das empresas.
Todas essas informações são importadas de forma automática para 
nosso painel do cliente.
Será importado de forma automática:
Notas fiscais eletrônicas
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos
Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
Extratos Bancários
Informações de operadoras de cartão de crédito
Certidões negativas de débitos
Entre outros documentos que se fizerem necessários para a 
contabilidade
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COMO FAZEMOS

Experiência e
Juventude

Emoção
e Razão

Conhecimento e
Aprendizagem

Tecnologia e
Humanização

Ousadia e 
Simplicidade



08

VALORES MENSAIS

Nossos Honorários contábeis são cobrados da seguinte forma

Empresa optante pelo MEI*: R$ 29,00
Empresa optante pelo SN* – Serviço: R$ 79,00
Empresa optante pelo SN* – Comércio/Industria/Mista: R$ 99,00
Empresa optante pelo LP* – Serviço: R$ 129,00
Empresa optante pelo LP* - Comércio/Industria/Mista: R$ 199,00
Registro de funcionários para todas as opções: R$ 29,00 por funcionário

Caso sua empresa não esteja relacionada acima entre em contato 
conosco para possíveis orçamentos;

*MEI = Micro Empreendedor Individual
*SN = Simples Nacional
*LP = Lucro Presumido
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CONCLUSÃO

Organize 
automaticamente 
seus documentos 

fiscais Economize
tempo

Aumente
suas vendas

Qualifique os
profissionais
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ZIP CONTABILIDADE ONLINE

www.zipcontabilidade.com.br

contato@zipcontabilidade.com.br

(35) 3533-3800
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Obrigado!

Alguma pergunta?
Fique a vontade para
Acessar no site
www.zipcontabilidade.com.br


