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Em 2020, você decidiu empreender no segmento da
contabilidade e vai abrir escritório contábil. A iniciativa é
muito louvável, porque o setor contábil está em expansão e,
cada vez mais, amplia sua presença na prestação de
serviços.

Nesse artigo, separamos 6 dicas fundamentais para ajudar
você a entender como abrir escritório contábil e se destacar
no mercado de trabalho na área de contabilidade.

Vai abrir escritório contábil? 6 dicas
fundamentais!
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Inclusive, há um artigo, no nosso blog, que também orienta
os pro�ssionais da área contábil a se destacar no mercado
de trabalho e este artigo está disponível AQUI
(https://blog.nith.com.br/carreira-contabil-5-dicas-para-se-
destacar-no-mercado/). É só acessar para ler todas as dicas.

–  Planejamento é fundamental

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_desktop&utm_campaign=n
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Pode parecer repetitivo, mas não é. O fato é que planejar
para abrir escritório contábil é fundamental! Sem
planejamento a abertura de qualquer negócio ou prestação
de serviços corre o risco de não dar certo!

Na área contábil podemos falar sobre planejamento como
sinônimo do plano de negócios. Assim como ele é um
documento superimportante para o contador, o
planejamento para abrir escritório contábil também é.

Nessa etapa do planejamento você precisa pontuar e deixar
claro quais os serviços que o escritório contábil irá prestar,
qual será o público-alvo, qual será o investimento inicial e a
capacidade de atendê-la.

Também é fundamental de�nir qual será o diferencial do
seu escritório de contabilidade perante a concorrência a �m
de sair sempre à frente? E o seu escritório será segmentado
por alguma área contábil ou será generalista?

Todas essas perguntas precisam �car claras e de�nidas,
durante o planejamento, a �m de você ter um caminho
traçado na hora de abrir escritório contábil.
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A�nal, isso não pode ser uma simples aventura. É necessário
conhecer o mercado de contabilidade na região onde você
irá atuar.

E se você quiser entender um pouco mais sobre
empreendedorismo na área contábil acesse este nosso
artigo (https://blog.nith.com.br/empreendedorismo-
contabil/) que fala sobre o assunto.

2 – Documentação necessária para abrir um escritório de
contabilidade

É muito simples! Para montar escritório de contabilidade
você irá precisar somente dos documentos básicos. Quer
anotar aí? Vejamos, então…

      Número do CNPJ;
      Documentação na Junta Comercial;
      IPTU do imóvel;
      Cópia autenticada do RG e CPF;
      Alvará de funcionamento;
      Cópia do contrato de locação ou de compra e venda;



https://blog.nith.com.br/empreendedorismo-contabil/
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Estes são os documentos principais, mas outros
documentos secundários também podem ser solicitados.
Mas, no geral a abertura é feita de modo rápido e simples
após a apresentação de todos estes documentos básicos.

3 – Físico ou online?

É isto mesmo! Você precisa pensar sobre essa questão! Com
o avanço da internet é impossível não considerar a
possibilidade de abrir escritório contábil online.

Inclusive, as duas possibilidades – físico e online – podem
caminhar juntas ou, caso você pre�ra, pode optar por
apenas uma delas. Tudo irá depender da sua meta de
trabalho e em qual patamar você quer chegar.

No atendimento online não há limites geográ�cos! O seu
escritório de contabilidade poderá ter clientes no mundo
todo, desde que você ofereça o serviço que a demanda
quer.

E, claro, o escritório físico já delimita algumas situações e o
alcance é menor do que online. Essa decisão sobre qual o
formato de atendimento do seu futuro negócio já pode 
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constar lá no planejamento sobre como abrir escritório de
contabilidade.

Sem contar também que no atendimento online os
procedimentos são mais rápidos e ágeis, porque podem ser
feitos via internet sem precisar que ninguém se desloque de
um lugar para outro.

4 – Estrutura interna

Não basta apenas de�nir o local onde irá funcionar seu
escritório contábil. É imprescindível que você planeje
também como será a estrutura interno do seu negócio.

Já pensou quantos funcionários irão trabalhar no local? E
quantos equipamentos e móveis haverá nele? Qual será o
espaço para circulação dos clientes e dos próprios
funcionários?

A estrutura interna é importante, porque a equipe de
trabalho precisa produzir e render o máximo que ela puder.
Mas, para isso, ela precisa estar num ambiente agradável,
funcional, confortável, bonito e bem estruturado.
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Caso contrário, a estrutura interna do seu escritório de
contabilidade poderá, sim, comprometer o rendimento da
sua equipe, durante o período de trabalho. Até porque,
ninguém gosta de ser mal recebido ou �car num lugar
ruim.  

Aliar a qualidade dos serviços e a credibilidade do escritório
com uma estrutura interna organizada e que transmita
comprometimento é um dos principais desa�os para quem
quer abrir escritório contábil.

5 – Equipamentos

Eles serão de�nidos justamente após você decidir a
estrutura interna do seu escritório contábil. Se ele for
grande, atender muitos clientes e ter um �uxo de pessoas
maior durante o dia, obviamente, ele terá que ter mais
funcionários e mais equipamentos.

Isso engloba desde os computadores, impressoras, CPUs,
telefones, scanner até mesas, cadeiras, arquivos, materiais
de escritório, armários, sofás para recepção e serviços de
Wi-Fi.
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Se seu atendimento principal for online, talvez essa
estrutura seja menor e, portanto, também reduza o número
de equipamentos e mobiliário, mas, por outro lado, os
serviços de tecnologia precisam estar funcionando
perfeitamente bem.

E, preste atenção! Não adianta querer economizar na
estrutura de equipamentos se você pretende abrir escritório
contábil para atender uma demanda maior de clientes. Esse
tipo de economia não dá certo e pode prejudicar o
atendimento e o resultado para o seu cliente.

6 – Capacitação de equipe

Tudo bem que no começo do seu empreendimento você
consiga dar conta de todo serviço sozinho ou com a ajuda
de apenas mais uma ou duas pessoas. No entanto, a
tendência é que seu trabalho aumente com o avanço no
número de clientes.

Esteja preparado para contratar mais mão de obra e tenha a
capacitação do seu futuro funcionário como um dos pré-
requisitos. Tenha ao seu lado atuando no seu escritório
contábil pessoas comprometidas, e�cientes e capacitadas. 
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Seus auxiliares contábeis e �scais, por exemplo, precisam
estar dispostos a realizar um bom trabalho acreditando
sempre no potencial do seu escritório.

Aliás, temos um artigo, no nosso blog, que pode ajudá-lo a
entender o per�l do pro�ssional contábil em 2020 para
depois você identi�car quem poderá ocupar as vagas na sua
empresa. Vale a pena ler! Para acessá-lo basta clicar aqui
(https://blog.nith.com.br/pro�ssional-contabil-em-2020/).

7 – Divulgação do seu escritório contábil

É fundamental que seus serviços sejam e�cientes e tragam
bons resultados para as empresas ou pessoas jurídicas para
as quais você trabalha. A�nal, foi por esta razão que você
decidiu abrir escritório contábil, não é mesmo?

Mas a divulgação da sua empresa também vai agregar muito
valor à prestação de serviços que você oferece. Não basta
abrir escritório contábil e atuar de modo correto e e�ciente,
sem que quase ninguém saiba. É preciso investir no
marketing da sua empresa!



https://blog.nith.com.br/profissional-contabil-em-2020/


/

Por isso, no momento de traçar o planejamento, lá no início
da sua decisão de abrir escritório contábil, destine uma
verba para a divulgação do seu negócio e mostre sua
empresa e todo seu bom trabalho para seu público-alvo.

Atualmente, o marketing digital é uma das mais e�cientes
ferramentas de divulgação. Contrate este serviço, produza
conteúdos relevantes e que realmente interesse para seu
público e apareça de maneira e�caz!

Por �m, entenda que o pro�ssional contábil está diante de
um mercado em expansão e que são muitos os setores e
nichos de trabalho nos quais ele poderá atuar e alavancar
sua carreira!

E para você entender melhor sobre este assunto e �car por
dentro de todos os setores e funções que estão na mira dos
pro�ssionais de contabilidade acesse nosso site
(https://nithtreinamentos.com.br/) e �que bem informado e
seguro para abrir escritório contábil. 

 

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/)


https://nithtreinamentos.com.br/
https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/


/

PLEASE SHARE THIS

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.b
r%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-
fundamentais%2F&_wpnonce=a1e0578465)

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

Seu comentário aqui...

20dic
book.c
2Fblog
ntabil
)

e.com
%2Fblo

tabil-
ritório
l%2C+ciativa

%2Fblo
tabil-6

re.ph
%2Fblo

tabil-
blog.n

io%20
m/wid
%2F%2
-6-dicadeo.

%2Fblo
tabil-

%2Fblo
tabil-6

(https://blog.nith.c
om.br/que-

comida-objeto-
�lme-ou-animal-
voce-seria-veja-
30-perguntas-
curiosas-feitas-
em-entrevistas-
de-emprego/)

(https://blog.nith.c
om.br/produtivida
de-no-trabalho/)

Produtividade no
Trabalho – 10

dicas para
melhorar

(https://blog.nith

(https://blog.nith.c
om.br/como-

amar-o-que-faz-e-
ainda-ser-bem-

sucedido/)

Como amar o que
faz e ainda ser
bem-sucedido

(https://blog.nith
.com.br/como-



https://blog.nith.com.br/wp-admin/profile.php
https://blog.nith.com.br/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F&_wpnonce=a1e0578465
https://twitter.com/share?text=Vai%20abrir%20escrit%C3%B3rio%20cont%C3%A1bil%3F%206%20dicas%20fundamentais%21&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F&media=https://blog.nith.com.br/wp-content/uploads/2020/01/escrit%C3%B3rio-contabil-9.jpg&description=%26nbsp%3B+Em+2020%2C+voc%C3%AA+decidiu+empreender+no+segmento+da+contabilidade+e+vai+abrir+escrit%C3%B3rio+cont%C3%A1bil.+A+iniciativa+%C3%A9+muito+louv%C3%A1vel%2C+porque+o+setor+cont%C3%A1bil+est%C3%A1+em+expans%C3%A3o+e%2C+cada+vez+mais%2C+amplia+sua+presen%C3%A7a+na+presta%C3%A7%C3%A3o+de+servi%C3%A7os.+Nesse+artigo%2C%26hellip%3B
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F&title=Vai%20abrir%20escrit%C3%B3rio%20cont%C3%A1bil%3F%206%20dicas%20fundamentais%21&summary=%26nbsp%3B+Em+2020%2C+voc%C3%AA+decidiu+empreender+no+segmento+da+contabilidade+e+vai+abrir+escrit%C3%B3rio+cont%C3%A1bil.+A+iniciativa+%C3%A9+muito+louv%C3%A1vel%2C+porque+o+setor+cont%C3%A1bil+est%C3%A1+em+expans%C3%A3o+e%2C+cada+vez+mais%2C+amplia+sua+presen%C3%A7a+na+presta%C3%A7%C3%A3o+de+servi%C3%A7os.+Nesse+artigo%2C%26hellip%3B&source=https://blog.nith.com.br/
viber://forward?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F&title=Vai%20abrir%20escrit%C3%B3rio%20cont%C3%A1bil%3F%206%20dicas%20fundamentais%21
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://partners.viadeo.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br%2Fvai-abrir-escritorio-contabil-6-dicas-fundamentais%2F
https://blog.nith.com.br/que-comida-objeto-filme-ou-animal-voce-seria-veja-30-perguntas-curiosas-feitas-em-entrevistas-de-emprego/
https://blog.nith.com.br/produtividade-no-trabalho/
https://blog.nith.com.br/produtividade-no-trabalho/
https://blog.nith.com.br/como-amar-o-que-faz-e-ainda-ser-bem-sucedido/
https://blog.nith.com.br/como-amar-o-que-faz-e-ainda-ser-bem-sucedido/


/

Que comida,
objeto, �lme ou

animal você
seria? Veja 30

perguntas
curiosas feitas em

entrevistas de
emprego

(https://blog.nith
.com.br/que-

comida-objeto-
�lme-ou-animal-
voce-seria-veja-
30-perguntas-
curiosas-feitas-
em-entrevistas-
de-emprego/)

 6 de outubro de 2019

.com.br/produtivi
dade-no-

trabalho/)
 17 de janeiro de 2020

amar-o-que-faz-
e-ainda-ser-bem-

sucedido/)
 11 de abril de 2019

(https://blog.nith.c
om.br/7-dicas-
para-estimular-
criatividade-em-
sua-empresa/)

7 dicas para
estimular a

criatividade em
sua empresa

(https://blog.nith
.com.br/7-dicas-
para-estimular-
criatividade-em-
sua-empresa/)

 19 de abril de 2019

(https://blog.nith.c
om.br/como-
abordar-suas-

falhas-em-uma-
entrevista-de-

emprego/)

Como abordar
suas falhas em
uma entrevista

de emprego
(https://blog.nith

.com.br/como-
abordar-suas-

falhas-em-uma-
entrevista-de-

emprego/)
 30 de maio de 2019

(https://blog.nith.c
om.br/maioria-

dos-pro�ssionais-
quer-trabalhar-
em-empresas-

com-este-
bene�cio/)

A maioria dos
pro�ssionais quer

trabalhar em
empresas com
este benefício

(https://blog.nith
.com.br/maioria-
dos-pro�ssionais-
quer-trabalhar-
em-empresas-

com-este-
bene�cio/)

 25 de junho de 2019



https://blog.nith.com.br/que-comida-objeto-filme-ou-animal-voce-seria-veja-30-perguntas-curiosas-feitas-em-entrevistas-de-emprego/
https://blog.nith.com.br/produtividade-no-trabalho/
https://blog.nith.com.br/como-amar-o-que-faz-e-ainda-ser-bem-sucedido/
https://blog.nith.com.br/7-dicas-para-estimular-criatividade-em-sua-empresa/
https://blog.nith.com.br/7-dicas-para-estimular-criatividade-em-sua-empresa/
https://blog.nith.com.br/como-abordar-suas-falhas-em-uma-entrevista-de-emprego/
https://blog.nith.com.br/como-abordar-suas-falhas-em-uma-entrevista-de-emprego/
https://blog.nith.com.br/maioria-dos-profissionais-quer-trabalhar-em-empresas-com-este-beneficio/
https://blog.nith.com.br/maioria-dos-profissionais-quer-trabalhar-em-empresas-com-este-beneficio/


/

(https://blog.nith.com.br/)

© COPYRIGHT 2019 ·  TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PARA NITH TREIN AMENTOS EIRELI  CNPJ:  07.649.811/0001-67



https://blog.nith.com.br/

