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mais com menos. Costumamos dizer que a economia gerada por nossa plataforma
ao próprio cliente é algo inovador e coloca nossos associados à frente da
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QUEM SOMOS
À ADGE – Tecnologia em Gestão Contábil e Tributária, fundada em 2007 e
com unidades de negócios em Londrina-Pr., São Paulo-SP., e em breve na cidade do Rio de
Janeiro-RJ., somos uma empresa diferente, completa, tanto pelo atendimento e
envolvimento com nossos clientes e projetos quanto pela busca de novas tendências e
soluções de mercado empresarial e de consumo final.
Atuando

na

área

de

gestão

contábil

e

tributária;

empresarial;

desenvolvimento de softwares empresariais (ERP); aplicativos; desenvolvimento de
logomarcas e outros, temos em nossa carteira de clientes e parceiros empresas como:

Visão
Até 2027 estar entre as 500 maiores empresas no Brasil e ser reconhecida
pela excelência em nossa área de atuação para micros, pequenas e médias empresas e
consumidor final.

Valores
Associados e parceiros: a razão de existirmos. Integridade, sustentabilidade,
valorização de nossos colaboradores e parceiros.
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A CONTABILIDADE ONLINE
A vida moderna nos leva a passos largos à mudanças de hábitos em nossa
vida cotidiana ou seja, o tradicional está dando espaço ao tecnológico e nos levando a cada
dia a um caminho sem volta. Pense: um dos itens mais importantes para o dia a dia do ser
humano, o dinheiro, 90% é transitado de forma eletrônica. Você paga, recebe e consulta tudo
através do Bankline e/ou um aplicativo em seu smartphone, enfim, e tem mais!: O taxi virou
UBER; imobiliárias virou 5º Andar; Quartos de Hotéis virou AIRBND e o seu contador virou
ADGE Tecnologia.

VAMOS AO QUE INTERESSA?
Sejamos práticos, o que você acha de sobrar em seu fluxo de caixa anual
valores entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e até mais!*
advindos da força de vendas?. É exatamente isso que podemos fazer por sua empresa!, não
é milagre, é apenas o uso da tecnologia a seu favor.
Agora, pense nisso para os próximos 5 anos por exemplo!. Sabe o que é
melhor que isso?, você não precisará investir nenhum centavo, apenas tomar uma simples
decisão e pronto!, economia imediata e sem milagres.
*Valor estimado para empresa optante pelo Simples Nacional, com faturamento mensal de até R$ 100.000,00
(cem mil reais) com uma precificação (mark-up) de 100% (cem) por cento com taxa de atratividade média de
10% (dez) por cento com pagamentos mensais de serviços contábeis tradicionais entre R$ 200,00 (duzentos e
reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). Sua economia anual poderá aumentar significativamente se sua empresa
estiver inserida em um ramo de atividade onde o mark-up não seja possível chegar a 100% (cem) por cento
e/ou seus gastos com honorários ultrapassar a média.

COMO FUNCIONA?
Você é um micro, pequeno ou médio empresário?. Imagine uma solução
contábil que de fato seja útil, da qual você sempre poderá contar com ajuda de profissionais
capacitados e o melhor, imagine poder acessar tudo isso pelo smartphone ou computador e
ainda, investindo pouco, mas muito pouco?. Assim é a ADGE TECNOLOGIA!, mas como
podemos oferecer isso e muito mais?: Simples, porque utilizamos a tecnologia a nosso favor
e a favor de nossos associados com o seguinte lema: fazer mais com menos.
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O Diferencial
1. Você se torna um associado participativo e não só mais um cliente*;
2. Toda sua contabilidade é auditada eletronicamente, assim, identificamos
previamente quaisquer problemas que possam estar ocorrendo em suas
obrigações com o FISCO Federal, Estadual e Municipal;
3. Somos o escritório do futuro;
4. Sua contabilidade na ponta dos dedos ou seja, após o processo de
implantação da transição, seus dados e documentos gerais poderão ser
acessados de seu celular, computador ou tablet. É você no controle dos
seus negócios!;
5. Transição de documentos feitos de forma segura e online;
6. Através de seu painel gerencial, você dá aos seus colaboradores as
permissões necessárias conforme seu método de administração;
7. Pareceres sobre eventuais problemas que possam estar ocorrendo para
sua devida regularização ou ciência.
*O direito ao bônus como ASSOCIADO, se dá enquanto a empresa faça parte da carteira nacional de associados da ADGE
Tecnologia. Essa condição não torna nenhum associado sócio efetivo e nem participação na gestão administrativa da
empresa, suas coligadas e/ou controladas ou qualquer projeto da empresa como também, um associado não tem
nenhuma responsabilidade por qualquer situação Ativa ou Passiva da ADGE Tecnologia ou em suma, é simplesmente um
bônus extra de vantagens em ser um associado ADGE Tecnologia.

O que está incluso?
Todas as obrigações contábeis (Fiscal e de Departamento Pessoal) legais
junto aos órgãos Federal, Estadual e Municipal bem como as demonstrações contábeis
exigidas pela legislação onde sua empresa está inserida.
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Dos valores mensais
Nossa proposta é simples e prática e só temos uma única pergunta: quantos
colaboradores você possui?. De acordo com a quantidade, eis o valor que sua empresa
pagará mensalmente*
Colaboradores
Até 02 colaboradores
Entre 03 e 04 colaboradores
Entre 05 e 06 colaboradores
Entre 07 e 08 colaboradores
Entre 09 e 10 colaboradores
Excedendo 10 colaboradores, é
só agregar a cada lote de 02
colaboradores a importância de
R$ 49,90 ao valor da última faixa
acima citada desde que esteja
nas regras abaixo identificada.

Valor mensal

89,90
129,90
159,90
189,90
229,90
Agregar
R$ 49,90 a
cada lote
de 02
excedentes.

O valor citado é aplicado por CNPJ e/ou Filial. Para os valores acima, sua empresa deve estar no SIMPLES NACIONAL e
faturar mensalmente até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Se sua empresa não está no SIMPLES NACIONAL e/ou
fatura mais que isso por mês, não se preocupe, entre em contato já e descubra que você pode economizar até 80,00% em
serviços de contabilidade mensalmente.
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Perguntas frequentes:
Estou a muitos anos com meu contador e/ou tenho um apego muito grande
por ele(a), como ficaria isso?
Entendemos e respeitamos todos os relacionamentos pessoais e trabalhamos muito nisso
em nosso dia a dia. Colocamo-nos até mesmo no procedimento contrário ou seja, se nós
fóssemos seu Contador atual e estivéssemos nessa posição. Acreditamos que algumas
decisões não são fáceis de serem tomadas mesmo e essa por exemplo, é um daqueles
momentos da vida que é preciso decidir pensando no meu negócio ou seja: opção 1: fico
pelo afeto e/ou fidelidade e desembolso esses números do meu fluxo de caixa e/ou opção
2: Por outro lado, essa economia me ajudará a alavancar e a modernizar ainda mais meus
negócios; melhorar meu estoque e/ou até trazer novos produtos ou, até mesmo me dará
mais tranquilidade no meu fluxo de caixa.

Que diferença tem a contabilidade tradicional da que terei com vocês?
Tecnicamente não haverá mudanças, porque Lei é Lei e onde sua empresa está inserida
existe uma legislação específica. A grande diferença é que os processos são muito mais ágeis,
suas informações gerenciais podem ser acessadas 365 dias por ano; 24 horas por dia de
qualquer lugar do mundo onde tenha um sinal de internet. Você pode acompanhar a situação
geral de sua empresa na ponta dos dedos através de seu smartphone; computador ou tablet.
Além disso, através de nossas ferramentas tecnológicas todo nosso trabalho contábil é
auditado eletronicamente fazendo com isso que identifiquemos previamente quaisquer
problemas que possam estar ocultos mas que o FISCO Federal, Estadual ou Municipal possa
estar enxergando e nós “ainda não” e como na maioria das vezes, só é identificada quando o
auto de infração e/ou a fiscalização “bate na porta” e muitas outras vantagens!.

Mas como vocês conseguem fazer tão mais barato os honorários?
Realmente essa é uma das perguntas nº 1!. Mas é simples: usamos a tecnologia a nosso favor
e a favor de nossos associados e com isso, todos ganham. Num passado muito próximo, a
contabilidade tradicional precisava de muitos profissionais para dar conta do volume de
documentos e dos prazos estabelecidos pelo FISCO. Hoje, a tecnologia externa (NF-e; NFCe; CT-e; arquivos digitais; intranet e internet) fez com que trabalhos que levavam horas, senão
dias para serem feitos, hoje se faz em minutos!. Esse ganho de produtividade inteligente faz
com que uma empresa tecnológica como a nossa consiga fazer mais com menos. O futuro
da contabilidade online é a mesma coisa que o UBER por exemplo é para o taxi; do que o 5º
andar (imobiliária online (se nunca ouviu falar, logo ouvirá))

será para as imobiliárias

tradicionais daqui alguns meses e tantos outros. Não adianta correr da tecnologia, ela está ai
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e pronta para usufruirmos dela de forma inteligente e criativa e é o que fazemos, apenas
somos o escritório de contabilidade do futuro.

Falei com meu atual Contador e ele disse que esse procedimento é anti
ético e ilegal, ele está certo?.
Vejamos: nossos planos de trabalho e de serviços está focado unicamente em gestão
administrativa e economia com ênfase no Fluxo de Caixa Financeiro e na força de vendas
comercial. Por sermos uma empresa tecnológica e através de nossas ferramentas de gestão
e de auditoria eletrônica contábil podemos fazer mais com menos. Costumamos dizer que a
economia gerada por nossa plataforma ao próprio cliente é algo inovador e coloca nossos
associados à frente da concorrência em termos de resultados gerenciais imediato para
tomada de decisão. Porém, assim como acontece em nossas vidas pessoais, o fato de querer
economizar ou não, é de plena decisão pessoal ou seja, a decisão da economia gerada e a
aceleração do Fluxo de Caixa Financeiro de nossos possíveis associados e de plena decisão
pessoal.
Quanto a estarmos infringindo o Código de Ética da classe contábil ou colegas de profissão,
vejamos o que diz o próprio código conforme Resolução do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade) 806/96, alterada pela Resolução 1.307/10:
No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade:
I – anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, conteúdo
que resulte na diminuição do colega, da Organização Contábil ou da classe,
em detrimento aos demais, sendo sempre admitida a indicação de títulos,
especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes
(Art. 3º, inciso I do CFC).

Diante do que o Código de Ética estabelece, nosso foco comercial e de negócios não é o
contador ou escritório e sim, a gestão administrativa e Fluxo de Caixa Financeiro do negócio
de nossos associados. O setor contábil e tecnológico dentro de uma organização
empresarial, por menor que ela seja, é algo muito importante da qual levamos muito a sério.

Como funciona a forma de correção das mensalidades?
Muito simples!. A correção se dá na mesma data base do Sindicato dos Empregados em que
sua empresa está inserida. Então, o percentual de correção que for acordado em Convenção
Coletiva, será o reajuste anual de sua mensalidade. No caso de não existir ou na extinção do
Sindicato da categoria, o reajuste se dá pelo % do IGP-M acumulado dos últimos 12 meses.
Lembrando que nossos valores são baseados em quantidade de colaboradores que a
empresa e/ou filial(is) possue(m). Caso sua empresa saia de uma faixa de colaboradores para
outra, o valor muda no mês subsequente à admissão assim como também se você diminuir
a quantidade de colaboradores para uma faixa anterior, sua mensalidade diminui ou seja,
você sempre saberá quanto pagará (fique atento sempre a tabela de valores!).
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Como fica a entrega dos documentos?
Tudo através de nossas ferramentas tecnológicas. Precisa da GPS para provisão do
pagamento e o documento para impressão?, só acessar seu painel. Ah, mas não consegui
pagar em dia e preciso que vocês calculem!, não precisa nos ligar e nem entrar em contato,
Só acessar seu painel que automaticamente sua GPS ou qualquer outro imposto estará
prontinho para ser impresso com valor de juros e todos os demais acréscimos, simples assim..

Meu atual Contador cobra por todos os serviços adicionais. Como fica na
ADGE Tecnologia?
Não cobramos nenhuma taxa adicional da qual seja obrigações legais perante o Fisco
Federal, Estadual ou Municipal. Aqui, você só pagará taxa ou valores adicionais para um
serviço específico sob demanda para sua empresa. Agora, RAIS, IRPJ, Declarações, Certidões,
Alterações Contratuais e outras, não tem taxa de serviço, exceto é claro, as taxas cobradas
pelo órgão responsável pela emissão ou registro do documento; IRPF (declaração da pessoa
física) ou as despesas decorrentes locais ou de viagens da qual haja a necessidade de
estarmos presentes por alguma situação atípica em que sua empresa se envolveu.

Fiquei sabendo que contabilidade online sou eu mesmo que faço a maioria
das coisas, é verdade?.
Não, aqui na ADGE, não. Existe sim no Brasil algumas empresas de contabilidade que faz o
pacote “faça você mesmo”, porém, em nossa empresa, todos os documentos que não sejam
eletrônicos, exemplo: nota fiscal tradicional, despesas diversas do dia a dia, enfim, são
transitados da forma tradicional ou eletronicamente a critério do associado. Entendemos que
contabilidade é coisa séria e que tudo deve ser levado muito a sério até mesmo porque o
não lançamento desses documentos distorceria os resultados dos seus negócios
contabilmente falando.

Vocês possuem bases estratégicas de negócios em Londrina-PR; São
Paulo-SP e logo no Rio de Janeiro-RJ e atendem todo o Brasil, certo?. Então,
como um cliente de Apucarana-PR., vai enviar os documentos?
Ótima pergunta!. Da mesma forma que você separa os documentos mensais para seu atual
contador, A única diferença é que, se você está fora da cidade e/ou região onde nossas
bases estão instaladas, uma vez por mês você vai despachar via correios ou transportadora,
dependendo do volume de documentos que não seja eletrônico, só isso. Mesmo nessa
situação, para quem está fora da cidade ou região que possuímos bases físicas, é muito, mais
muito compensador e vantajoso financeiramente falando.
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E se eu não gostar do trabalho de vocês?
Após a migração, garantimos que isso nunca mais passará por sua cabeça. Mas se mesmo
assim não conseguirmos atingir suas expectativas, é só comunicar com 30 dias de
antecedência e pronto, sem multas, sem burocracias, sem ressentimentos. Mas como dito, é
uma coisa que não irá acontecer, pode acreditar.

E essa migração?. Não vai me dar trabalho para acompanhar isso?
Excelente pergunta: fique tranquilo(a), seu único papel é a comunicação da transição junto
ao seu atual contador e entregar o ckeck-list que iremos passar e mais nada. O resto, nós
mesmos tratamos diretamente.

Tenho um contrato com meu Contador e se eu quiser migrar de imediato,
terei que pagar uma multa e agora, o que faço?
Acontece, tudo depende da forma que você negociou, e negócio é negócio, temos que
honrar o combinado. Porém, calcule e veja que mesmo pagando a multa, a economia auto
sustentará essa situação. Passada essa situação, pronto, só aproveitar e pensar em seus
negócios!.

Posso fazer a migração a qualquer momento?
Sim, claro!. Porém, sugerimos sempre que o mês corrente da decisão, ainda seja realizado
pelo contador atual e a migração/execução oficial aconteça no mês posterior a decisão, mas
nada impede da migração ser imediata em determinadas situações.

Vocês citam sempre associados e não clientes, qual a diferença?
Muito grande!. Na ADGE Tecnologia, sua empresa se torna uma associada participativa e isso
significa que o resultado anual do projeto nacional, você recebe um bônus proporcional à
participação de sua empresa nos negócios conforme nossa política e regras. É isso mesmo,
além de todos os benefícios de estar aqui, você ainda recebe bônus!. Por isso que: Se seus
negócios estão aqui, sua melhor decisão.

Vocês só trabalham com empresas enquadradas no Simples Nacional?
Não, trabalhamos com qualquer tipo de empresa, Simples Nacional, Lucro Presumido e/ou
Lucro Real. Essas duas últimas opções, os valores dos honorários são diferentes pois essas
formas de tributação é bem diferente de uma empresa enquadrada no Simples Nacional.
Mas atendemos prestadores de serviços, empresas comerciais e industriais de todo o
território nacional.
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Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente

ADGE TECNOLOGIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL
Whatsapp comercial: 43-9-9196-6928
Proposta válida até 30/09/2017.
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Endereços
Londrina • PR
Rua Goiás, nº 1774
Térreo • Centro
86.020-410 – 43-3377-2860 / 43-3337-1061
São Paulo • SP
Avenida Paulista, 2202
3º andar, Sala 31 • Consolação
01.310-300 – 11-3014-2809
Rio de Janeiro • RJ (em breve)
Avenida Rio Branco, 26
1º andar, Sala 101 • Centro
20.090-001

Informações de Contato
sac@adge.com.br
Whatsapp comercial: 43 9.9196-6928
Se seus negócios estão aqui, sua melhor decisão.
www.adge.com.br
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