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Taís Pinheiro
Founder

● Fundadora da Conube (2014)

● Fundadora da Fepin Contabilidade (2011)

● Auditora na PwC (2004 – 2011) 

● Auditoria na  Boucinhas & Campos (1999 - 2004)

● Latu Sensu em Contabilidade e Planejamento Tributário pela PUC/SP (2012)

● +20 anos de experiência no setor

Anderson Feitosa
Founder

● Fundador da Conube (2014)

● Coordenador de Planejamento Financeiro na ClearSale (2012)

● Controllership da Mauá Investimentos (2011)

● Auditor na PwC (2005 – 2010)

● Mestre em Contabilidade pela USP (2013)

● +15 anos de experiência no setor



Quem somos

Nossa plataforma nos permite 

oferecer os seguintes serviços:

A Conube é uma plataforma online que, além de 

oferecer todos os serviços contábeis tradicionais, tem na 

tecnologia seu principal recurso para disponibilizar 

também ferramentas para gerenciamento e controle 

financeiro de pequenas e médias empresas Abertura de Empresa

Tributário

Folha de Pagamento

Contabilidade

Algumas das nossas 
principais soluções:

Certificado Digital



Origem da Proposta de Valor
Dores do Mercado
Falta de Transparência
A falta de documentação e de comunicação com os clientes 
representam uma “caixa preta” e abalam a relação de confiança

Alto Custo
O serviço é muito caro. Se o custo é mais baixo, significa um SLA 
defasado, o que pode oferecer um risco até aos resultados obtidos

Falta de controle das informações
Empreendedores têm dificuldades para acompanhar de perto das 
atividades da sua empresa, o que gera uma sensação de incerteza

Serviços manuais e de baixa qualidade
Via de regra, os serviços dependem de controles manuais, o que 
deixa os processos mais lentos e mais suscetíveis a erros

Transparência Total
Todos os processos e documentações estão disponíveis para 
consulta pela nossa plataforma, acessível de qualquer lugar

Custo acessível
A contabilidade completa das empresas por um custo que 
cabe no bolso do cliente, e oferecendo uma alta qualidade

Tudo acessível através da plataforma
O cliente controla e acompanha todas as atividades da 
empresa através do celular, tablet ou computador 

Automação e alta qualidade
Pouca interferência humana nos processos, o que libera os 
contadores para ações mais estratégicas para as empresas

Estratégia Conube



2014

Plataforma lançada

NO AR

2016

Telefônica Open Future

INVESTIMENTO 
DA WAYRA

2018

Design Sprint e nova 
plataforma criada a partir de 

feedbacks dos usuários

NOVA 
PLATAFORMA

2015

Aporte de um relevante 
investidor-anjo, Carlos Gamboa

INVESTIMENTO 
ANJO

2017

Passamos a marca de mil 
usuários pagantes

1.000 CLIENTES

2019

83% dos impostos são calculados 
com sucesso por robôs

APURAÇÃO 
AUTOMATIZADA

2020

Em meio à pandemia, 
time passa de 50 para 

100 colaboradores

EQUIPE DOBRA 
DE TAMANHO

Alguns Milestones



Raio-X do Mercado

Mercado Contábil 

Apenas 2% é online

Por que acreditamos neste mercado?

Mais de 5MM de empresas que são 
clientes em potencial

Serviços contábeis custam caro e a 
tecnologia deve ser a principal ferramenta 
para que a qualidade seja mantida

Mercado tradicional ainda precisa 
entender melhor o novo perfil do cliente 
de serviços contábeis, que é mais dinâmico

Número de contadores no Brasil hoje é 
insuficiente para atender toda a demanda 
do mercado

Foco
Mais de 5MM de PMES de serviços e comércio 
espalhadas em centenas de cidades do Brasil, e quase 
1,5MM de novos negócios surgindo todos os anos



Estratégia de
educar e compartilhar 
conhecimento

Nosso objetivo é educar o cliente antes mesmo dele 

ser cliente, através principalmente de um Blog com 

um conteúdo relevante, que atinge um tráfego de 

mais de 400 mil usuários únicos por mês
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2014 2015

198

2020

3500

2016

545

2017

1000

Blog e Site
Visitantes únicos por ano (‘000)

2018

1600

2019

2800



O que nos faz 
diferentes?

A Conube foca na qualidade 

dos serviços e na atenção com 

o cliente. Tem a contabilidade 

no DNA, mas utiliza a 

tecnologia a seu favor, isso sem 

deixar de ser um serviço de 

pessoas e feito para pessoas.

● Nasceu da experiência e dor de dois contadores

● Foco no cliente para relacionamento e produto

● Plataforma intuitiva e amigável

● Tecnologia como pilar de qualidade e gestão de risco

● Cultura sobre o apoio ao empresário brasileiro

● Treinamento técnico e contínuo




