
Feliz Ano Novo Amigos Clientes, 

Que 2017 traga muitas felicidades e novas conquistas, que o sucesso 

nos norteie e que a ética, a sensatez e o amor conduzam todas as 

nossas atitudes.

Você deve estar se perguntando se nós não estamos muito atrasados 

com essas felicitações. ― NÃO! Nós, contadores, vivemos sempre um 

mês atrás, estamos hoje, dia primeiro de fevereiro, iniciando o ano, 

cheios de garra, força, vontade e otimismo para fazer a nossa diferença 

e a diferença na vida e na empresa de vocês, nossos queridos amigos: 

clientes, parceiros e fornecedores.

Desde 2004 a Zloti vem investindo no conceito da interação integra e 

transparente através do nosso SISTEMA online. Foram alterações e 

mudanças que vieram acontecendo até que, em 2013, chegamos ao 

modelo que consideramos ideal. O SISTEMA da Zloti faz com que nós 

possamos monitorar todos os trabalhos, filtrando os que realmente 

precisam de atenção especial para que aconteçam a contento, sempre 

com o Cliente como objetivo final, mantendo sua segurança, seus 

processos em dia e em ordem, além de satisfeito. Conseguimos e 

temos novidades.

Em 2016 fomos comunicados que 40% dos escritórios Contábeis do 

Brasil podem fechar até 2018. O pior, não por ineficiência, mas pelas 

grandes burocracias implantadas cada vez mais no nosso país. Estes 

escritórios não estão conseguindo entregar as obrigações dos seus 

clientes e muitos destes não têm conhecimento disto, acumulando 

verdadeiras fortunas em multas para com as obrigações. A razão pela 

qual fomos comunicados é que o órgão responsável gostaria de 

entender como a Zloti consegue se manter firme, cumprindo todos 

seus compromissos por tantos anos. O que Zloti teria de diferente?
 
Contamos, mostramos e apresentamos o nosso sistema, que a partir 

de hoje recebe o nome de Sistema FAZ. A aprovação foi tal que vamos 

comercializá-lo para os escritórios do Brasil e da América do Sul, 

inicialmente no ramo de contabilidade, porém já com implantações 

iniciais para Clínicas, Escolas, Advocacias e Administradoras de Imóveis 

e Investimentos.

Para nós foi uma honra este reconhecimento, que, muitas vezes, é uma 

notícia que chega sem glamour, mas que é um investimento 

continuo na vida da Zloti e dos Zlotianos, visando sempre a 

segurança para os que confiam em nós. Por isso gostaríamos de 

mostrar alguns dados interessantes: Temos um índice de 0,06% de 

fiscalização entre as 440 empresas que atendemos, temos 0% por 

de multas por atraso de obrigações. As empresas atendidas pela 

Zloti raramente, muito raramente, são fiscalizadas. Temos ainda um 

aproveitamento excelente de pessoas, promovendo aos nossos 

colaboradores plano de carreira e escala evolutiva segura e 

comprovada, o que nos gera a segurança de sempre ter nas pontas de 

liderança as pessoas que já plantaram a sua história dentro da ZLoti, 

que já nos mostraram serem de boa índole e caráter, ponto que 

valorizamos muito. 

Somos uma Família, a Família Zloti. A nossa Família tem o prazer de 

apresentar a nossa Empresa FAZ - Sistema de Gestão e Treinamentos 

Profissionalizantes Ltda.



O Sistema FAZ é uma ferramenta inovadora que foi desenvolvida para cumprir os processos de forma padronizada. Com ele a gestão será mais 

dinâmica, eficiente e com uma visão mais globalizada de cada um dos nossos clientes. 

Monitoramento e Indicadores

O gestor monitora todos os processos de maneira panorâmica e 

segura. O sistema indica o que precisa de atenção.

Permite agir com precisão para que as entregas sejam garantidas 

dentro do prazo, sem contratempo ou prejuízo. O FAZ armazena todas 

as comunicações entre clientes e colaboradores, oferecendo a ambos 

os lados à segurança dos combinados. 
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Funcionalidades



Funcionalidades

Prazos e Avisos
Controle antecipado de prazos para intervir e avisos para concluir o trabalho com êxito.

Com um rígido controle de prazos e datas, o Sistema FAZ disponibiliza alertas para vencimentos, entregas, pagamentos e outros processos. 

Atas de reuniões
Troca dinâmica de informações.

Com o FAZ, as atas de reuniões podem ser feitas em tempo real e os 

colaboradores,  responsáveis  por cada tarefa,  recebem 

imediatamente as instruções com todos os detalhes da reunião. Por 

ser tudo roteirizado, os procedimentos podem ser iniciados 

imediatamente. 

Segurança 
Suas informações acessíveis e protegidas.

Visando a segurança do sistema, o FAZ está hospedado num Cloud 

Server contratado exclusivamente para este sistema, conta com o 

backup diário dos últimos 15 dias no próprio servidor e um backup 

também diário em servidor externo. As senhas são armazenadas 

com criptografia.

Atendimento 

Atendimento seguro e transparente.

O Sistema FAZ cria um ambiente de segurança e seriedade para o 

escritório, pois todos os colaboradores atendem com propriedade e 

conhecimento de todos os processos. 

Roteiro
O diferencial do sistema. Padroniza os processos e a rotina do 

escritório.

São mais de 200 roteiros contábeis que geram 1.745 tarefas. Com os 

roteiros, todos os processos podem ser executados em 

conformidade, pradronizando a comunicação e a execução das 

tarefas.
 



 Panorama de todas as tarefas do escritório em tempo real.

 Total checagem do que foi desenvolvido pela equipe, com históricos registrados online e segurados por senhas pessoais.

 Sistema de interação com os clientes e registro de toda a comunicação com os colaboradores

 Treinamento para o quadro de colaboradores, mantendo a equipe atualizada.

 Gestão de qualidade e com segurança.

 Fim dos problemas com atrasos nas obrigações e com multas.

VANTAGENS

Desfrutem, a partir de hoje, dia 01/02/2017, todas as tarefas, rotinas, procedimentos e 

processos pertinentes a 2017 que serão trabalhados através do SISTEMA FAZ. 

FUNCIONALIDADE DO SISTEMA 

QUE PODE SER ADQUIRIDA 

SEPARADAMENTE 

Sistema FAZ - FINANCEIRO 
Análise de gestão financeira de curto e longo prazo

O Faz - Financeiro, permite criar o orçamento anual e apontar qualquer desvio para a obtenção 

da meta financeira determinada. Aponta todos os indicadores em gráficos e mostra de maneira 

gerencial o Demonstrativo de Resultados da Empresa para tomadas de decisões assertivas. 

Separa o lucro alcançado do lucro utilizado, deixando claro o seu movimento financeiro. 

O sistema financeiro pode ser oferecido com custos mínimos para a clientela do escritório de 

Contabilidade usuário do Sistema Faz. Entre em contato conosco e aproveite essa 

oportunidade.


