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CONFIGURAÇÃO ERP BLING  
 
 

CONTADOR PARA CONFIGURAÇÃO:  
 
 
Daniel Oliveira, Contador, Pós-graduado em Controladoria e Gestão e MBA International 
Accounting pela Fundação Comércio Álvares Penteado, (FECAP), possui amplo conhecimento 
e habilidades em consultoria, assessoria e gestão fiscal e tributária atuando gerencialmente em 
contabilidade (Contador independente) envolvendo configuração (implantação) de sistemas 
ERP’s, metodologia orçamentária, finanças incentivando e promovendo a cultura organizacional 
de modo contínuo em empresas de pequeno, médio e grande porte nacional, multinacional 
(Brasil/ América Latina/ EUA e Alemanha), possui ampla experiência profissional e habilidades 
na área de contabilidade, finanças, fiscal legislação tributária e serviços de back-office atendendo 
empresas de diversos porte (Nacional/ Multinacional) no segmentos de Indústria, Comercio e 
Serviços, atuando direta em projetos de configuração e implantação de sistema ERP’s como 
principal responsável por assegurar os prazos, cronogramas, fechamento e rotinas de final de 
mês/ ano revisando registros e lançamentos contábeis da organização, análise e apuração de 
impostos e conciliação de contas patrimoniais assegurando o bom desempenho avaliando os 
resultados na preparação das demonstrações financeiras e de relatório societário e gerencial.  
 
Solicite nossos Serviços especializado de configuração, consultoria, assessoria, treinamento, 
suporte e manutenção ERP Bling e garanta sua tranquilidade! 
 
 
 

PALAVRAS DO CONTADOR:  
 
Você que possui sangue empreendedor, tomador (a) de decisão na sua empresa pretendendo 
entrar no cenário de vendas online ou mesmo que já esteja comercializando seus produtos e 
serviços precisando inovar seu modelo de negócio e vender nos melhores canais de vendas da 
atualidade (Loja física e virtual/ marketplaces ), certamente você já ouviu falar do Sistema 
ERP Bling, trata-se de uma ferramenta ERP de baixo custo para pequenas, média e grandes 
empresas para você deixar de lado as regrinhas, anotações na ponta do lápis, papel, recados e 
automatizar tudo para facilitar sua empresa ir de encontro aos resultados desejados. 
 
Ter um sistema ERP totalmente integrado na sua empresa hoje é indispensável, sem contar 
que a tecnologia quebrou o tabu de ser um objeto caro nas organizações como antigamente, 
como contador (gestor) de contabilidade, fiscal e tributário eu quero lhe propor você 
empreendedor (a) conhecer mesmo sem compromisso a viabilidade econômica dessa 
ferramenta (Bling) para reestruturar o seu modelo de negócio e multiplicar suas vendas e o lucro. 
 
Meu objetivo principal é oferecer a sua empresa melhor oportunidade de competir no mercado 
bem como fortalecer seu espírito empreendedor (a) e tomador de decisão conhecer melhor os 
números (resultados) da sua própria empresa de modo eficiente visando sempre o crescimento 
organizacional. 
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1. O QUE É O SISTEMA ERP BLING?  
 

É um sistema de gestão organizacional (ERP 100% Cloud) desenvolvido 
exclusivamente para pequena, média e grandes empresas que possibilita integrar 
com Loja Virtual (eCommerce) & Market Places (Ex: Mercado Livre), e realizar toda 
a gestão organizacional financeira e de vendas tanto na loja física como online.  
 
 

2. PUBLICO INTERESSADO:  
 
Empresários, empreendedores, diretores, sócios de pequena média e grandes 
empresas no segmento de indústria, comércio e serviços que tenha estabelecimento 
loja física, loja virtual (eCommerce) interessados em expandir vendas online através 
de plataformas de eCommerce e Marketplaces (Ex: Mercado livre, Shoptime, 
Groupon etc).  
 
 

3. PARA QUE SERVE O SISTEMA BLING?  
 
Serve para controlar todas as operações de entradas e saídas de recursos da 
organização, emitir nota fiscal eletrônica (NFe), controle de estoque, gestão 
financeira, fiscal, controle de bancos, contas a pagar, receber, frente de caixa, 
pedido de vendas, integração com sistemas de eCommerce, Market Places e 
correios etc.  
 
 

4. COMO FUNCIONA O SISTEMA BLING?  
 

Gerencie múltiplas lojas físicas e plataformas online, produtos, serviços, clientes e 
fornecedores em um único local (ERP Bling), integre o sistema com várias contas 
no Mercado Livre entre outros Marketplaces (canais de vendas online) múltiplas 
plataformas centralizando simultaneamente as informações financeiras, comerciais 
e logística da sua empresa.  
 
 
 

5. QUAIS OS BENEFÍCIOS DO BLING?  
 

Gestão administrativa financeira e comercial centralizada, agilidade, integração 
simultânea entre várias plataformas em todo processamento e pedidos de vendas, 
controle de estoque sem precisar redigitar dados e informações, da emissão da nota 
fiscal eletrônica da empresa centralizada e relatórios para tomada de decisão dos 
gestores. 
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6. Ex; LOJA VIRTUAL COMPATIVEL COM ERP BLING:  
 

 
 
 
 

7. Ex; MARKETPLACE COMPATIVEL COM ERP BLING:  
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8. QUAIS OS PLANOS E PREÇO DO SISTEMA BLING?  
 

 
 

9. VEJA O QUE FAZ O BLING PARA SUA EMPRESA? 
 

 

 

 
 

A - FRENTE DE CAIXA: B - GESTÃO DE VENDAS: 

Organize sua frente de caixa como 
deve ser feito na prática toda sua 
movimentação diária, tanto da loja 
física quanto online, registrando todas 
as suas vendas de forma simples e 
fácil. 

Multiplique as vendas com o sistema 
ERP Bling, monitore todas as 
propostas, pedidos de vendas, 
recebimento, comissão, envio de 
orçamentos, ordem de serviços pelo 
próprio Bling por eMail e whatsapp. 

C - GESTÃO DE ESTOQUES: D - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS: 

Gerencie todo o seu estoque e não 
perca a chance de realizar as vendas, 
cadastre, controle e organize seus 
produtos e informações e os produtos 
do seu estoque por estabelecimento 
de modo simultâneo. 

Emita notas fiscais (NFe, NFCe, 
NFSe, Danfe) importando o PDV da 
sua loja física ou online com o menor 
tempo do mercado de forma 
descomplicada, e preencha o setup 
inicial apenas uma única vez. 

E - EDUCAÇÃO FINANCEIRA: F - BASE DE CADASTROS: 

Contrate o Contador Independente ou 
faça você mesmo a configuração com 
a vídeo-aula passo a passo no 
sistema Bling e traga a internet a favor 
dos seus negócios. 

Cadastre e defina por categoria todos 
os usuários, clientes, fornecedores, 
produtos, serviços vendedores, e 
organize toda gestão do seu 
empreendimento. 
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G - INTEGRAÇÃO ONLINE: H - GESTÃO DE SERVIÇOS: 

Integre a sua loja virtual (E-
commerce) com o Sigep Web dos 
correios, sistemas de logística entre 
outros aplicativos especializados 
(Marketplaces) em diversos canais de 
vendas. 

Aprimore a gestão do seu negócio 
com uma gama de serviços 
indispensáveis para sua empresa 
emitindo orçamentos e proposta 
comercial, pedidos de vendas e 
ordem de serviços. 

 
 

I - FINANÇAS E RELATÓRIOS: J - INTEGRAÇÃO CORREIOS: 

Suas contas a pagar, receber, 
bancos, cartão no plano de contas 
estruturado no formato de 
demonstração e apuração de 
resultado mensal facilitando a gestão 
financeira do seu negócio. 

Integrações com SIGEP  dos Correios 
e as maiores plataformas e empresas 
do mercado de vendas online imprima 
suas etiquetas de rastreio mantendo 
seu cliente informado passo a passo 
sobre suas entregas dos produtos. 

 
 

K - BOLETOS BANCÁRIOS: L - INTEGRAÇÃO CORREIOS: 

Boletos bancários com registro online 
pelo whatsapp ou e-mail, cobrança 
bancária ou impressos, tenha um 
controle bancário recorrente tanto a 
pagar ou receber automaticamente 
integrado com diversos bancos. 

Formalize o seu negócio com o fisco e 
fique livre de complicações adquirindo 
o certificado digital diretamente pelo 
site de forma simples e fácil, organize 
sua empresa comprando o seu 
certificado digital A1. 

 
 
 

10. TESTE O ERP BLING 90 DIAS GRÁTIS: 
 
 

👉 Inscreva-se, teste 90 dias grátis: 
https://parceiro.bling.com.br/contadorindependente   
 
 
 

👉 Cupom Promocional:     #ContadorIndependente  
 
 

👉 Proposta Comercial:  https://wa.me/5519998859040 
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