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PESQUISA APONTA QUE 68% DAS EMPRESAS CONTÁBEIS AINDA 
DESCONSIDERAM O USO DE TECNOLOGIA PARA EVITAR ERROS NO 
IMPOSTO DE RENDA

Pesquisa realizada em fevereiro pela multinacional holandesa 
Wolters Kluwer Prosoft, segundo a qual 68,20% de um 
universo de 2.000 empresas contábeis, consultadas em 21 
estados de todas as regiões do país, desconsideram o emprego 
de soluções que garantam – ou ao menos minimizem – a 
possibilidade de que seus clientes caiam na malha fina. 





Já estamos na Quarta Revolução Industrial



Capacidade computacional dobra a cada 18 meses ou menos...



Tecnologia se torna invisível



A revolução da internet

Inserir figura



























A coisa mais difícil é
descobrir se o que está
acontecendo é
exagero, tendência ou 
tsunami.











Valor das empresas da Shared Economy





• Slide com figura capa do Valor  

• A economia dos aplicativos











Drones!











A 4ª Revolução Industrial será rápida e aniquilará postos de 

trabalho; inclusive o seu...





Pensar digital...







O cenário de negócios é cada vez mais desafiador…Inovar

era necessário para se manter na lidernaça, agora é para se 

manter competitivo!

- Gary Hamel and Lisa Valikangas, 

“The Quest for Resilience”

“In the past, executives had the luxury of assuming that business 

models were more or less immortal. Companies always had to 

work to get better … but they seldom had to get different ―  not 

at their core.””

 Crescimento da margem

 Redução de custos

 Flexibilidade

 Capacidade de mover-se 

rapidamente para explorar 

novas oportunidades…







E, principalmente, inovação requer coragem para pensar

diferente… e fazer acontecer!

Do one brave thing today … then run like hell !





Que tal sugerir o Impulsão Digital para sua empresa? 
Em menos de 3 horas de conteúdo e debates, sua 
empresa pode dar o primeiro passo para se 
reinventar para o futuro...
acesse //digitalimpulsion.com 




