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Você sabe bem o quanto o trabalho de um escritório contábil pode ser burocrático e 
complexo. As tarefas envolvem muito tempo e paciência para evitar erros e, quando 
eles acontecem, as consequências podem ser desastrosas para os seus clientes.

Mas você sabia que um software contábil que faça a gestão de processos e tarefas 
pode ajudar muito a melhorar o dia a dia da sua equipe?

Traga mais inteligência e produtividade para o seu escritório contábil, deixando 
no passado a desorganização e a perda de prazos. Conheça, neste whitepaper, 
o Gestta Processos, novidade incorporada ao Contábil e fruto de uma parceria 
entre as Soluções Domínio Thomson Reuters.

WHITE PAPER



O QUE É O GESTTA PROCESSOS?
Apresentado em primeira mão no Synergy 2020, evento realizado pela 
Thomson Reuters, o Gestta Processos é um sistema para contabilidade focado 
especialmente neste mercado.

Desenvolvido pelo Gestta e com cerca de três anos de mercado, foi concebido  
levando em conta as dores e necessidades de quem lida com apurações de impostos 
e tributos no dia a dia.

Plataforma robusta que apresenta capacidade de entregar um serviço 
excepcional, foi escolhida pela Thomson Reuters para não apenas ser integrada 
ao Domínio Contábil, mas também possibilitar ainda mais inteligência a este 
sistema para contabilidade. 

Juntas, as duas empresas aperfeiçoaram um software para contador que 
proporciona a melhor gestão de processos em harmonia com um ERP contábil.

12 milhões 
de documentos

20 milhões
de tarefas

150 mil
usuários cadastrados 

(contadores e clientes)

Hoje o Gestta Processos possui uma base que conta com mais de 1 mil 
clientes, com um enorme volume de processamento:



ENTENDA O FUNCIONAMENTO DO GESTTA PROCESSOS

Primeiras impressões

Como uma plataforma completa, o Gestta Processos cuida das obrigações de um 
escritório contábil, como entrega de guias e folha de pagamento, por exemplo, 
controlando também todos os departamentos da organização.

Seus recursos simplificam a rotina da empresa, possibilitando:

O login é realizado a partir de um menu dentro do ONVIO e, ao entrar, a primeira 
tela vista é um dashboard que mostra, em tempo real, as demandas operacionais, 
a visão de cada departamento e o desempenho do escritório. 

As informações são disponibilizadas para favorecer a leitura e interpretação do 
usuário — permitindo assim uma tomada de decisão rápida, ágil e acertada. Os 
painéis contêm gráficos, relatórios e filtros específicos com as informações mais 
relevantes para cada usuário. 

Mas não são todos os colaboradores que têm acesso aos dados completos 
da organização. Uma parametrização é feita a partir de três níveis gerenciais: 
administrador, gerente e operacional.

Cobrança automática de documentos devidos, inclusive com a criação 
de regras para ganhar ainda mais tempo

Baixa automática de tarefas e obrigações, enviando centenas de 
documentos de uma só vez para os clientes

Relatórios precisos, que permitem uma visão mais clara sobre o 
andamento das atividades e a tomada de decisões embasadas na 
realidade da organização



Níveis gerenciais

Cada nível gerencial apresenta um painel com dados consolidados que permite 
segurança às demandas do escritório, protegendo tanto a sua empresa como o 
cliente.

Conheça os três níveis gerenciais:

Administrador:

É o nível mais alto, tendo acesso a um dashboard com 
uma visão completa de tudo que acontece no escritório. 
O administrador é capaz de monitorar todas as atividades 
por departamento, o total de tarefas tanto por mês como 
por dia, seu status atual e as atividades concluídas.

Há muitas tarefas atrasadas que podem gerar problemas 
para os clientes. A partir da visualização do dashboard o 
administrador pode entrar em contato com o responsável 
por elas para entender o que acontece, sugerindo ações 
corretivas.

Gerencial:

Com uma visão mais restrita do que a apresentada para o 
Administrador, é igualmente efetivo. Para este perfil são 
apresentadas apenas as movimentações relevantes para 
o departamento gerenciado pelo colaborador, assim como 
as atividades realizadas e o desempenho registrado por 
cada funcionário. 

O dashboard mostra os pontos de atenção do setor, 
possibilitando antecipar gargalos e dificuldades, dividindo 
as tarefas de quem está assoberbado, por exemplo.

Operacional:

Ainda mais enxuto, neste nível são apresentadas somente 
as tarefas e demandas que cada colaborador está 
desempenhando, mostrando as práticas diárias, semanais 
e mensais.

A partir do momento que cada integrante da equipe é 
capaz de ter uma visão estratégica de suas demandas fica 
mais fácil não esquecer das atividades e se planejar.



4 VANTAGENS DO GESTTA PROCESSOS
O Gestta Processos, como um sistema para contabilidade focado na gestão de 
tarefas, monitora o andamento, desempenho e o fluxo do escritório proporcionando 
autonomia a todos os envolvidos quanto à rotina de trabalho. 

Conheça, abaixo, mais 4 benefícios da escolha do Gestta Processos:

1. Aumento da produtividade

A rotina de desempenhar um grande número de processos acaba não deixando 
tempo para focar no crescimento da organização. Com a utilização de uma 
ferramenta de gestão de tarefas fica muito mais fácil executar o trabalho do 
dia a dia.

Todos os processos são controlados e monitorados online, facilitando a 
organização e minimizando as chances de erros. Todos saberão suas tarefas e 
o prazo para cumpri-las, aumentando a produtividade e proporcionando uma 
gestão mais dinâmica.



3. Maior mobilidade

O home office já é uma realidade para muitas empresas, tendo aumentando 
com a pandemia. O software para contador Gestta Processos ajuda no 
cumprimento desta tendência, já que utiliza a tecnologia de computação em 
nuvem.

Permite que os colaboradores exerçam suas funções independente do lugar 
onde se encontram no momento. Basta ter um desktop ou notebook com 
acesso à internet.

4. Menos retrabalho

Um software contábil como o Gestta Processos elimina falhas por conta da 
sua capacidade de automação, diminuindo também o retrabalho. 

Chega de erros de digitação ou falta de alinhamento e correções que podem 
ser trabalhosas e demoradas. O sistema armazena e lida com os dados de 
maneira inteligente, evitando prejuízos.

2. Redução de custos

Processos mais organizados e produtivos trazem uma visão mais analítica, 
evitando multas e atrasos que ocasionam prejuízos. E, com menos perdas, há 
a redução de custos.

A economia acontece também ao automatizar tarefas manuais e repetitivas, 
possibilitando que os profissionais foquem em atividades consultivas que 
tragam ganhos substanciais ao escritório contábil.



CONTRATAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O ONVIO

Para ter acesso ao Gestta Processos é preciso, antes de mais nada, já 
utilizar o Contábil. Contratado como um módulo à parte do sistema 
para contabilidade da Thomson Reuters escolhido pela sua empresa, 
as vantagens na inovação da gestão de processos compensarão o 
investimento realizado em pouco tempo. 

E quanto à integração entre o ONVIO e o Gestta Processos, fácil e 
intuitivo são as palavras que melhor definem o processo. A partir do 
momento que o software contábil é contratado é feita a importação de 
todos os clientes - inclusive com a determinação do regime tributário 
utilizado por cada um deles. 

Essa configuração é essencial, pois o Gestta Processos vem 
parametrizado com todas as obrigações e tarefas que serão comuns a 
cada regime utilizado pelos clientes. Não importa se é MEI, SIMPLES ou 
Lucro Real, a base de conhecimento traz todos os processos cadastrados.

Integração total que traz mais inteligência e acuracidade para as 
atividades desempenhadas pelo seu escritório contábil. Que tal moldar o 
futuro da contabilidade em conjunto com a Thomson Reuters?

Conheça o Gestta Processos!

https://www.thomsonreuters.com.ar/es.html
https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-dom%C3%ADnio/
https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-dom%C3%ADnio/
https://www.linkedin.com/showcase/thomson-reuters-dom%C3%ADnio/
https://www.facebook.com/dominiosistemas/
https://www.facebook.com/dominiosistemas/
https://www.facebook.com/dominiosistemas/
https://twitter.com/dominiosistemas
https://www.youtube.com/channel/UCAhFjmyqcWVqrf-BijNFiXw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAhFjmyqcWVqrf-BijNFiXw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAhFjmyqcWVqrf-BijNFiXw/featured
https://www.dominiosistemas.com.br/solucoes/gestta-processos/

