


OUTSOURCING CONTÁBIL - CENÁRIO

• Traduzido para o português de modo 

• Muitas empresas optam por terceirizar 
sua contabilidade, além de contar com o 
apoio de pessoas qualificadas no 
gerenciamento, manipulação e apuração 
das informações fiscais e contábeis;

• Resumindo, a contabilidade é muito mais 
que o parceiro responsável pela apuração 
de impostos, ela é uma grande aliada na 
análise dos dados de uma empresa.



OUTSOURCING CONTÁBIL X EASY-ERP

• Muito mais que uma simples terceirização o outsourcing é a etapa responsável pela 

parte intermediária das operações fiscais e contábeis;

• O Easy-ERP possui, a partir da sua versão 2014.09.02.1,  a opção de integração 

contábil e fiscal onde 95% dos lançamentos serão feitos automaticamente sem a 

necessidade de redigitação, a própria operação será responsável pelos lançamentos 

fiscais e contábeis.



OUTSOURCING CONTÁBIL X EASY-ERP

Benefícios para empresa: 

• Obtenção de informações contábeis a 

qualquer tempo (DRE, balancete, razão 

analítico);

• Ganho de tempo no processo de 

escrituração fiscal e contábil nos 

escritórios contábeis, obtendo 
informações oficiais em menos tempo.

Com a aplicação do projeto de 

responsável pela terceirização das tarefas de 

escrituração fiscal e contábil.



ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO

Para implantação deste processo a Origem criou um programa que é divido 

em quatro fases:

Aderência

Nossos colaboradores criarão em 

laboratório o ambiente de trabalho 

da empresa importando os planos 
de conta, criando as amarrações 

contábeis, parametrizando os 

parceiros de negócios, contas 

bancárias e CFOP.

Simulação

Com o cenário pronto nossos 

colaboradores simularão as seis 

funções básicas na empresa, 
compra, escrituração da nota de 

entrada, emissão da nota de venda, 

baixa da conta a receber e 
finalmente a baixa da conta a pagar.



ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO

Para implantação deste processo a Origem criou um programa que é divido 

em quatro fases:

Implantação em campo e treinamento

Implantação em campo e treinamento

Com base no cenário executado em 

laboratório faremos todas as 
parametrizações necessárias em 

ambiente de produção e treinaremos os 

colaboradores (previamente eleitos pela 
direção) de nível operacional e tático.

Envio e validação das informações

Após a fase de treinamento 

(normalmente 40 horas) a primeira 

massa de dados poderá ser exportada 
para planilha eletrônica para ser 

homologada pelo contador.



O QUE É CONTEMPLADO NESTE PROJETO?

O projeto de outsourcing tem por objetivo tornar possível ao nosso usuário gerar 

as obrigações fiscais e contábeis que a legislação vigente obrigue. Tomando como 

base a SEFAZ de São Paulo, atualmente geramos as seguintes obrigações: 

FISCAIS:

• EFD ICMS e IPI;

• EFD PIS e COFINS;

• Livros de Entrada modelos P1, P2 e P9;

• Livros de Saída modelos P1, P2 e P9;

• Apuração de PIS e COFINS através de 

planilha;

• GIA SP;

• Planilha de Ressarcimento de ICMS 

próprio e ICMS ST portaria 174;

• Apuração de ICMS próprio através de 
planilha (lançamento de saldo credor).

CONTÁBEIS:

• Razão Analítico;

• Balancete;

• DRE;

• Balanço;

• Relatórios Financeiros (comparação 

entre bancário e contábil).



NÃO QUERO GERAR AS OBRIGAÇÕES, QUERO SOMENTE INTEGRAR OS

DADOS COM O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. ISSO É POSSÍVEL?

Sim, é possível. Normalmente os sistemas fiscais e contábeis possuem ferramentas 

de integração através de arquivos texto. Nesse caso analisaremos os layouts de cada 

sistema e geraremos proposta técnica para desenvolvimento dos layouts.

QUAL O PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE OUTSOURCING?

Cada fase do projeto terá seu tempo previsto destacado abaixo:

• Aderência - Sete (7) dias (16 horas aplicadas) após envio das informações básicas 

(plano de contas e base de dados);

• Simulação - Sete (7) dias (16 horas aplicadas) considerando a resposta do 

contador ou responsável em até 24 horas;

• Implantação e treinamento Quarenta (40) horas é o tempo médio 

normalmente utilizado nesse etapa do processo.

• Envio e validação das informações - Quatro (4) dias (8 horas aplicadas) 

considerando resposta do contador ou responsável em até 24 horas.



E SE HOUVER NECESSIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO?

Embora os processos fiscais e contábeis possuam uma 

sobretudo em questões contábeis, utilizam métodos não 

convencionais para escrituração contábil. 

Caso o processo de aderência não consiga se 

alinhar a esses processos será necessário algum 
tipo de customização. 

E qual será o custo disso? Qualquer alteração em 
nosso ERP demandada por adequação a método 

legal de escrituração fiscal ou contábil será 

executada com custo zero.



E SE HOUVER NECESSIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO?

O controle contábil embutido no 

sistema EASY ERP já é realidade.

A informação contábil é gerada 

automaticamente e é fácil de ser 
interpretada.

A implantação e o treinamento deste 
módulo exigem cuidados e devem ser 

acompanhados por nossos consultores.

Solicite orçamento!




