


A ContaJÁ surge para modificar a maneira como o empresário
brasileiro lida com a contabilidade. 
Oferecendo uma solução simples, para uma geração que já se acostumou a ver
na tecnologia, a saída mais eficiente para problemas complexos. Colocamos à
disposição do empresário brasileiro, contadores de primeira e uma tecnologia
capaz de fazer com que a contabilidade onere cada vez menos o empresário e
ao mesmo agregue cada vez mais valor e qualidade aos serviços prestados. 
 
Você, como empresário, já sabe que precisa de um contador, o que ainda não
sabia é que nós somos a melhor solução para essa necessidade.
 
             Contabilidade completa e consultiva com agilidade e tecnologia.

Sobre nós! 



Missão
Relevância 

Estamos comprometidos a oferecer para todo o Brasil,
serviços contábeis de altíssima qualidade, aliados à tecnologia,
ganho de produtividade e redução de custos.
Preocupados em trazer todos esses benefícios, estamos sempre
atentos às mudanças do mercado, exigências do governo,
órgãos de fiscalização e principalmente às necessidades
específicas de cada um de nossos clientes.
 
Trabalhando com prazer e emoção, visamos atender o
empresário brasileiro, proporcionando o melhor custo benefício
do mercado e deixando nossos franqueados para ser está
conexão e principalmente sermos consultivos e estratégicos
para o negócios de nossos clientes.



Desafio
Contexto

O grande desafio dos empresários frente ao momento
econômico é controlar seus custos e obter lucro. Entretanto,
apesar da busca constante por economia, eles não se atentam à
importância da informação contábil, ferramenta essencial na
tomada de decisões. O Franqueado da ContaJá oferece
aos seus clientes uma contabilidade voltada a resultados com
informações que certamente irão contribuir nas tomadas de
decisões mais assertivas dos nossos clientes. 



A Conexão
Franquia
No final de 2019, percebemos que uma centena de empresas que
ofereciam contabilidade digital, 100% online estavam surgindo e
que precisávamos oferecer algo diferente ao nosso cliente,
estávamos focados em desenvolver uma solução completa e cada
vez mais dinâmica. 
 
Vivemos em um mundo onde a palavra da moda é atendimento
omnichannel, então porquê não, oferecer uma experiência
OMNICHANNEL B2B?
 
E mais, acreditamos que os resultados, na verdadeira era
disruptiva,  se baseiam em três pilares: 
 
CONTEXTO   RELEVÂNCIA   E   CONEXÃO
 



C R C 
 
 
"A contabilidade é a ciência da
riqueza e da prosperidade. A
contextualização dos fatos e a
interpretação dos acontecimentos
são o verdadeiro papel do
contador.” Prof. Antônio de Sá

Como já explicamos anteriormente, o desafio dos empresários
no atual panorama econômico é controlar custos e obter lucro.

Contexto

Temos a melhor solução de mercado, operacionalizamos todo
processo contábil, entregamos além das obrigações acessórias, relatórios
gerenciais para a melhor tomada de decisão, sempre com agilidade, inovação
e proatividade.

Relevância

Temos o contexto e oferecemos a relevância, mas a conexão é
parte fundamental do nosso processo, é com a conexão que novos negócios
são fechados é com a melhor conexão possível que nosso clientes performam
cada vez melhor, e buscamos essa conexão e damos essa conexão a cada um
de nossos franqueados, deixamos que ele seja a conexão para a ciência da
riqueza como diz o Prof. Antônio Lopes de Sá, não queremos contadores
presos em um modelo de negócio engessado e burocrático, deixe a burocracia
e operação com nossa tecnologia e equipe, foque no negócio do seu cliente,
utilize a contabilidade como Ciência da Riqueza que é.

Conexão





Este é um modelo de franquia master, responsável por uma região, a
franquia ContaJá Hub proporciona ao parceiro dono desta franquia,
ganhos ampliados em multiações. 
 
O Hub é um espaço colaborativo onde os outros franqueados
individuais (Entrepreneur) das micro-regiões, podem usar para
trabalhar(coworking), atender clientes presenciais, fazer treinamentos e tudo
que for necessário para o sucesso dele. 
 
Clientes Finais SMART, podem também usar esta franquia como
espaço de coworking.
 
A franquia master é responsável pelo gerenciamento, execução
e distribuição das atividades e demandas de marketing de sua região, com o
apoio da Diretoria de Marketing ContaJá.  
 
Parceiro. BeepBeep em parceria com a empresa BeepBeep de locação de
carros elétricos, cada Hub contará com 1 Veículo para uso, conforme
agendamento, dos franqueados Entrepreneur e Clientes Finais SMART.

HUB
Master Franaquia



Espaço para a rede de
micro franqueados e
clientes smart possam
utilizar para trabalho e
networking.

Coworking

Uma equipe de marketing
focada na região e na
geração de MGOs para
abastecer a franquia e os
micro franqueados.

Marketing
Suporte

Espaço para treinamentos,
cursos e workshops, com
apoio da ContaJá Academy

Treinamentos
Carro elétrico para uso
compartilhado da rede de
micro fraqueados ou
clientes finais ContaJá.

BeepBeep
 

Up e Crosseling

Um gerente responsável
por apoiar os micro
franqueados em todo
processo de venda.

Gerente de
Sucesso



15% de royalties sobre o faturamento bruto do micro franqueado conectado pela região
e 25% da taxa de franquia. 

90% de lucro, na diária paga pelos micro franqueados e clientes finais SMART.

60% de lucro, nos cursos pagos ministrados no HUB.

25% de lucro, nas reservas pagas feitas no veículo estacionado no HUB.

Micro Franqueados

Coworking

ContaJá Academy

BeepBeep

Fontes de Lucro
 



Investimentos
Para aquisição e operação de uma unidade de master franqueia ContaJá HUB, é necessário que o
candidato tenha reservas para cobertura dos investimentos iniciais e durante o período de maturação do
negócio. A Franqueadora apresenta uma estimativa para aquisição da franquia, sendo que os valores
mencionados estão sujeitos a alterações, de acordo com vários fatores pontuais, como; mudanças
econômicas, geográficas ou qualquer alteração por parte dos fornecedores. Sendo assim os investimentos
estimados como Master Franquia ContaJá Hub são estimados em Taxa de Franquia, Ponto Comercial,
Equipamentos e Mobiliário, Equipe de Marketing e de Vendas e Capital de Giro. 
 
O investimento varia entre R$250 mil até R$500 mil, contemplando inclusive fluxo de caixa. Tudo vai
depender do modelo e tamanho do HUB, e do faturamento estimado para o ponto comercial.



Taxa da Franquia
• A concessão do direito de uso não exclusivo da marca ContaJá; • A concessão de licença de uso não
exclusiva do sistema de franchising; • A concessão de uso da identidade visual; • A cessão em comodato
dos manuais da franquia; • Consultoria para escolha e assessoria para a aquisição ou locação do ponto
comercial e todo o projeto de arquitetura da unidade; • O treinamento inicial do(a) Franqueado(a) Sócio
Operador e/ou gestor da Franquia e equipe por ele(a)designado na cidade sede da Franqueadora, ou onde
a Franqueadora designar, quando o Franqueado(a) e/ou seu gestor receberá todo o know-how para gerir
a Franquia; • Assistência durante a montagem da franquia e orientação inicial sobre os aspectos pré-
operacionais; • Presença de profissional de apoio no período de inauguração e em todos os eventos;          
 • ERP, integrado a franqueadora e aos micro franqueados. • Apoio na seleção, contratação e
implementação do departamento de marketing e inside marketing e demais funcionários que a unidade
necessitar. • Veículo elétrico (com estação de recarga) para utilização dos micros franqueados da região e
demais clientes Smart ContaJá.
 R$ 50.000,00

A taxa da franquia remunera:

Royalties
Uso de marca e suporte da rede, a franquia master deverá pagar à franqueadora mensalmente a Taxa de
Royalties correspondentes a 10% do faturamento bruto da unidade franqueada.



Como funciona a Região? 
O plano de expansão prevê a abertura de franquias nas principais cidades do país, sempre respeitando o
potencial de mercado, avaliado pelo número de contadores. Por exemplo: cidades com menos de 1.000
contadores inscirtos no Conselho Regional de Contabilidade – uma franquia por Região. 

Pay Back?
O payback varia de acordo com o investimento em infraestrutura, preocupados com isso, antes da
assinatura do pré-contrato, fazemos uma análise da região em que nosso franqueado, pretende abrir o
HUB. Para passar número reais.  



Passos para se tornar
Master Franqueado
ContaJá Hub
1º) Análise da apresentação; 
2º) Preenchimento do formulário Perfil do Candidato e Região;
3º) Assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo; 
4º) Leitura do Manual de Perguntas e Resposta sobre a ContaJá HUB Contabilidade Franchising; 
5º) Leitura da Circular de Oferta de Franquia – COF;
6º) Realizar o pagamento da Taxa de Franquia; 
7º) Assinar o contrato definitivo e entregar a documentação necessária; 
8º) Escolher e fazer a locação do ponto comercial bem como toda a estrutura do local, alvarás de
funcionamento etc., contará com apoio inloco e remoto.
9º) Contratação de Equipe de Marketing e Vendas, contará com apoio do RH ContaJá para anúncio de
vaga, pré-seleção e contratação;
10º) Treinamento Inicial da equipe.


