
 

O que é o Conferir 
 

O Conferir é uma plataforma web para auxílio 
na gestão e validação da DIRPF, que pode ser 
acessada em qualquer lugar e a qualquer hora 

e que contém uma série de funcionalidades 
como: 

 
� Gestão de usuários e perfis 
� Upload de todas as declarações 

� Complemento de gastos para compor 
Caixa 

� Gestão de orçamentos com tabelas de 
preços personalizadas 

� Mala direta para envio do orçamento, 

solicitação de autorização e 
questionário (checklist) 

� Aplicativo de celular para promover 

uma melhor comunicação com o 
cliente 

� Gestão de pendências 
� Gestão da documentação 
� Chat para conversas entre contador e 

cliente 
� Relatório de análise do Caixa 

� Relatório de evolução patrimonial e de 
Caixa 

� Relatório de Análise Prévia de Malha 

Fina 
� Gestão de faturamento 

� Monitoramento do eCAC 

 

Segurança 
 

A plataforma é extremamente robusta e segura, 
feita para trabalhar com dados críticos: 
 

� O sistema fica hospedado na Amazon, um 
dos datacenters mais seguros do planeta 

� Os dados são armazenados de forma 
criptografada, ou seja, não é possível ler 
as informações diretamente no banco de 

dados 
� Utilizamos os certificados de segurança 

necessários para uma operação desse 
tipo 

� Nosso produto é certificado e tem o selo 

Site Blindado 

 



As fases do Conferir 

 

 

 

Vantagens 

15% de desconto em todos os planos para associados 

dos SESCONs/SESCAPs parceiros 

 

 

 

 

 

 

Pré
Declaração

Execução

Pós-
Declaração

Pacote 

Valor 
Cheio 

(por ano) 

Com 

Desconto 

(por ano) 

10 Declarações R$ 127,00 R$ 107,95 

50 Declarações R$ 387,00 R$ 328,95 

100 Declarações R$ 587,00 R$ 498,95 

200 Declarações R$ 797,00 R$ 677,45 

Ilimitado R$ 1.117,00 R$ 949,45 

Recuperação de Backup R$50,00 R$42,50 

� Baixar sincronizador local 
� Configurar escritório 
� Montagem da base 
� Mailing informativo 

� Configurar tabela de preços 
� Mailing orçamento 
� Mailing pré-declaração 
� Criar pendências 

� Análise de caixa 
� Análise patrimonial 
� Prévia Malha Fina 

� Coletar documentação 
� Utilizar chat para 

cobrança/dúvidas 
� Carregar declarações 

� Emissão do recibo 
� Emissão do protocolo 
� Verificação eCAC 



 

Quer conhecer mais? Assista nossos vídeos explicativos: 

1. Overview: https://youtu.be/4QM6alHPNbs 

2. Iniciando: https://youtu.be/vRw80h4Zm0g 

3. Cadastro/sincronização: https://youtu.be/Ky4HYjwz8UA 

4. Mala direta: https://youtu.be/fAe7-0RoIME 

5. Aplicativo: https://youtu.be/XIRti4u7AUQ 

  

 

 

 

Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de suporte estará à 

disposição para ajudá-lo(a) através do telefone (11) 3443-

7321 ou você mesmo(a) poderá realizar a abertura de um 

chamado em www.conferironline.com.br, através do menu 

“Contato”. 


