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RESUMO 

Nota-se que o empreendedorismo já existe há muito tempo, com pessoas buscando inovar e 

desenvolver novos modos de oferecer seus produtos e serviços. Em épocas de crise, algumas 

famílias buscam alternativas no empreendedorismo para gerarem renda. Além disso, percebe-

se também que há profissionais em áreas específicas que buscam empreender, fazendo com 

que a sua prestação de serviço e seus conhecimentos possam tanto contribuir para o bem de 

seu público alvo, como para gerar recursos financeiros para a sua subsistência. Assim sendo, o 

presente trabalho tem como objetivo identificar os aspectos envolvidos nos serviços 

agregados que podem ser oferecidos em um escritório de contabilidade, mantendo resultado e 

proporcionando melhor competitividade. A metodologia utilizada é o levantamento, por meio 

da aplicação de um questionário a dezoito escritórios de contabilidade na cidade de Tapejara, 

RS, utilizando como técnica auxiliar para elaboração do questionário uma análise de grupo 

focal. Os resultados evidenciam que no que se refere a oferta de serviços agregados não há 

uma segmentação por parte dos escritórios, isso pode ser fator negativo, pois pode tornar 

esses escritórios ineficientes abrindo espaço para possíveis concorrentes ofertar serviços 

específicos com maior precisão.  

 

Palavras-Chave: Contabilidade; Inovação; Serviços agregados. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para que um profissional ou uma empresa consiga manter-se atuante nesse presente 

mercado competitivo, precisa em primeiro lugar, oferecer um serviço de qualidade e também 

desenvolver a criatividade e a inovação. Tal fator, não é diferente para um profissional 

contábil, que lida de modo constante com a concorrência e com a busca por um espaço no 

mercado.  

Nota-se que há profissionais em áreas específicas que buscam empreender, fazendo 

com que a sua prestação de serviço e seus conhecimentos possam tanto contribuir para o bem 

de seu público alvo, como para trazer recursos financeiros para a sua subsistência. Esse é o 

caso de alguns indivíduos formados em contabilidade, que, ao invés de ingressarem como 

funcionários de uma empresa, abrem os seus próprios escritórios. 

O estudo em questão tem como problema: Quais são os serviços agregados que podem 

ser oferecidos em um escritório contábil, visando a otimização da competividade e melhora de 

seus resultados? 

Desde já, acredita-se que serviços como consultoria em finanças, tributos e em gestão, 

são capazes de contribuir para o aumento da competitividade, e por consequência, trazer 

melhora nos resultados do escritório. 

De acordo com Dornelas (2009), o mercado atual para a atuação de um profissional de 

contabilidade está muito acirrado, pois o número de egressos que procuram empreender e 

montar um escritório de assessoria contábil está cada vez maior. Entretanto, para que o 

profissional consiga se manter no mercado, precisa ser bem gabaritado e com uma boa 

formação para poder atender nas mais variadas áreas deste segmento. 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

O número de pessoas que se formam todo ano é muito elevado, lançando muitos 

profissionais no mercado que buscam um emprego na sua área, ou até mesmo, começar uma 

empresa, ou escritório. Mas a competitividade e as dúvidas podem lançar o profissional 

contábil em uma grande ansiedade. 

Neste contexto, muitos querem ter o seu próprio negócio e empreender, mas a 

conquista de clientes e o leque de trabalhos que podem executar muitas vezes se tornam 
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limitados. Deste modo, o profissional precisa inovar e trazer mais diversidade ao seu negócio, 

para que possa ter um diferencial. 

Uma dessas inovações são os serviços agregados em um escritório contábil que vão do 

atendimento personalizado ao cliente até consultoria especializada em tributos, finanças e 

gestão de custos, gestão de riscos e assim por diante. Assim sendo, o presente trabalho 

buscará responder a seguinte questão: Quais são os serviços agregados que podem ser 

oferecidos em um escritório contábil, visando a otimização da competividade e melhora de 

seus resultados? 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O trabalho discorrerá em primeiro lugar sobre a concorrência e competitividade, 

depois analisará os possíveis serviços agregados e por fim apresentará na Análise de 

Resultados o que os escritórios de contabilidade na cidade de Tapejara, RS, têm feito neste 

sentido.  

Obviamente que o assunto é bastante amplo e não se pode em um único artigo 

descrever todas as características necessárias e todos os tipos de serviços agregados que 

podem ser oferecidos. Assim, o presente trabalho se delimita em apresentar alguns serviços 

ligados a assessoria e consultoria, para que o cliente possa se manter mais tempo no mercado. 

O profissional contábil estará aumentando o seu portfólio de atuação, não se limitando 

apenas em ofertar ao cliente uma prestação de serviço ligada ao cumprimento da legislação 

fiscal, mas ajudá-lo a usar os seus dados contábeis também nas tomadas de decisões 

estratégicas. 

O trabalho se delimitará em realizar uma pesquisa qualitativa na cidade de Tapejara, 

que tem aproximadamente 22 mil habitantes e que possui dezoito escritórios de contabilidade, 

com no mínimo um funcionário atuante.  

Pretende-se abordar alguns serviços agregados como: assessoria para planejamento 

tributário; assessoria proativa para gestão financeira; contabilidade para pessoa física; 

consultoria empresarial; contabilidade digital; consultoria gerencial para empresas; 

consultoria de custos e formação de preço de vendas; controle de imobilizado; definição do 

Valuation da empresa e terceirização do financeiro. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do trabalho é analisar quais são os serviços agregados que podem ser 

oferecidos em um escritório contábil, visando a otimização da competitividade e melhora de 

seus resultados. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Apresentar os serviços agregados que podem ser ofertados em um escritório de 

contabilidade; 

b) Investigar se há serviços agregados nos escritórios de Tapejara e quais são eles; 

c) Demonstrar, por meio de uma pesquisa de campo, se os escritórios de contabilidade 

na cidade de Tapejara-RS, que têm serviços agregados, estão ganhando mercado e 

obtendo melhores resultados. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se faz relevante, pois tratará dos aspectos envolvidos no 

empreendedorismo, o que tem levado muitas pessoas a empreenderem no foco do seu próprio 

negócio e os motivos de alguns fecharem precocemente o seu negócio. Um fator atenuante é a 

grande concorrência, onde se faz necessário que haja criatividade e inovação. 

Para tanto, se faz necessário que agregue a oferta de alguns serviços aos seus clientes, 

além das prestações óbvias, relacionadas à tributação e encargos. Nesse contexto, para se 

obter sucesso como empreendedor contábil, o indivíduo precisará desenvolver algumas 

características que contribuirão para que se mantenha competitivo no mercado (DORNELAS, 

2009). 

Assim, a busca por se manter um negócio rentável e competitivo, é a preocupação de 

todos os profissionais que buscam empreender, inclusive o profissional contábil. Deste modo, 

criar meios de se entender como os serviços agregados podem contribuir para a longevidade 

de sua atividade, é um assunto relevante para a comunidade acadêmica. 

Então, o presente trabalho se justifica por ser relevante para os acadêmicos que 

buscam empreender, sabendo-se que a inovação e a busca por um diferencial se tornam 
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fundamental para o negócio. E é interessante para a sociedade, pois muitos que buscam por 

um escritório de contabilidade, esperam encontrar mais do que uma contabilidade fiscal, 

podendo ser ajudado inclusive nas tomadas de decisões. 

O trabalho se estruturará por apresentar no segundo capítulo um referencial teórico 

com o conceito de contabilidade, com informações gerais, aplicações e objetivos, discorrer 

sobre o empreendedorismo, aplicando-o na contabilidade e por fim apresentar alguns serviços 

agregados que podem ser oferecidos em escritórios contábeis.  

No terceiro capitulo, será apresentada a metodologia, discorrendo-se em detalhes de 

como se pretende aplicar a pesquisa de campo. Neste ponto se explicará como se caracterizará 

a pesquisa, a unidade de estudo, a coleta e a análise de dados.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade está ligada aos registros, em mensurar o patrimônio, classificar seus 

bens e direitos, sempre buscando o progresso da entidade. O presente capítulo mostrará 

questões gerais sobre a contabilidade, sua origem e importância.  

2.1.1 Informações Gerais da Contabilidade 

Desde os primórdios, a contabilidade já estava presente no dia a dia das pessoas de 

uma forma mais objetiva, como, por exemplo, quando a civilização começou a classificar o 

patrimônio, em mensurar a caça, na agricultura. 

Segundo Sá (2002), a prática contábil teve início há mais de 20.000 anos com a 

comunidade primitiva, uma vez que nessa época já havia o surgimento de pequenas indústrias, 

quando se percebeu a necessidade de registrar riquezas.  

A contabilidade é de grande importância, desde as empresas de pequeno porte até as 

de maior ou grande porte; as entidades e associações sem fins lucrativos utilizam dela para a 

apresentação de relatórios aos seus associados. De acordo com Fernandes: 

 

A contabilidade fez-se presente na prática a partir de necessidades do dono do 

patrimônio, que, por meio de registros rudimentares, buscava conhecer, controlar, 

medir o resultado, obter informações sobre quais produtos lhe eram mais rentáveis, 

ter dados que o ajudassem no processo de fixação de preços, etc. Assim, pode-se 

dizer que a contabilidade surgiu em função de sua característica utilitária, de sua 

capacidade de responder a questionamentos sobre um determinado patrimônio. 

Utilidade esta que contribuiu não somente com o seu surgimento, mas também com 

a sua própria evolução (FERNANDES, 2003, p. 06). 

 

Assim, Gonçalves e Baptista (2011) classificam contabilidade como sendo uma 

ciência exata, que define como seu objeto a importância do estudo do patrimônio, para assim, 

identificar, abordar, coletar e registrar fatos que representam a situação da entidade. 

Nesse contexto, de acordo com a Resolução 785 do CFC (1995), “os usuários são 

pessoas físicas ou jurídicas com interesse na entidade, que utilizam as informações contábeis 

desta para seus próprios fins, de forma permanente ou transitória”. A partir da resolução 774 

do CFC (1994), os usuários podem ser: 
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Internos como externos e, mais ainda, com interesses diversificados, razão pela qual 

as informações geradas pela Entidade devem ser amplas e fidedignas e, pelo menos, 

suficientes para a avaliação da sua situação patrimonial e das mutações sofridas pelo 

seu patrimônio, permitindo a realização de inferências sobre o seu futuro. Os 

usuários internos incluem os administradores de todos os níveis, que usualmente se 

valem de informações mais aprofundadas e específicas acerca da Entidade, 

notadamente aquelas relativas ao seu ciclo operacional. Já os usuários externos 

concentram suas atenções, de forma geral, em aspectos mais genéricos, expressos 

nas demonstrações contábeis (CFC, 1994). 

 

A contabilidade tem como objetivo registrar os lançamentos e transformá-los em 

informações, que proporcionam ao titular do patrimônio os resultados para um melhor 

planejamento e controle de sua ação. Planejar significa decidir quais as melhor alternativas 

que as representa, agindo com eficiência e eficácia para uma melhor decisão a ser tomada. 

Controlar significa certificar-se de que a organização está́ atuando de acordo com os 

objetivos, políticas e projetos pelos quais a administração busca isso de acordo com as 

ciências administrativas. (GONÇALVES; BAPTISTA, 2011). 

 Tem ainda, como sua finalidade principal, demonstrar e expor por meio de registros, 

as informações ou ocorrências financeiras, dando assim uma base para que se faça uma 

análise ampla da situação da entidade em questão. Dentre tais registros se encontram a 

escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria contábil e análises de balanços. Por 

meio da interpretação de tais registros, o gestor se orientará para tomar as devidas decisões, 

quer de investimento ou corte de gastos (FRANCO, 1997). 

O uso da contabilidade de forma gerencial, não é algo recente. Na primeira metade do 

século XIX, o contabilista já não era mais visto como alguém que apenas fazia registros, mas 

como um profissional que usava seus conhecimentos para diagnosticar possíveis problemas 

na saúde financeira das entidades (RIBEIRO, 2012). Para Iudícibus (2012, p. 31): 

[...] a contabilidade desempenha ao longo do tempo o mesmo papel que tem a 

história no desenvolver da vida da humanidade. É a contabilidade através de seus 

registros que faz com que se conheça o passado e o presente da situação econômica 

da entidade, bem como este registro representa as possibilidades de orientações de 

planos futuros da organização. Contabilista por sua formação, pode ser chamado 

Contador, os Bacharéis em Ciências Contábeis que obtiveram formação nível 

superior, ou os Técnicos em Contabilidade aqueles que obtiveram formação nível 

médio, e no âmbito de sua profissão podem atuar de diferentes formas. 

 

No que se refere à contabilidade como ferramenta de negócio, esta pode ser utilizada 

para analisar, mensurar, reportar e identificar informações relevantes sobre determinados 

seguimentos ou empresas. Deste modo, o empreendedor poderá ter uma visão clara dos riscos 

envolvidos em tal empreendimento (ATKINSON et al, 2000). 

 



14 

 

Conforme Padoveze (2007, p.4): 

 

O objetivo básico da informação contábil é ajudar alguém a tomar decisões. Esse 

alguém pode ser o presidente da empresa, o gestor de produção, o administrador de 

um hospital ou escola, ou um investidor. A lista poderia se estender bastante. 

Independentemente de quem está tomando a decisão, o entendimento da informação 

contábil propicia a tomada de decisão melhor e mais bem fundamentada. 

 

Neste contexto, entende-se que o proprietário será o que gerenciará o seu negócio, 

precisando assim ter todas as informações à sua disposição para fazer as devidas tomadas de 

decisões. Cabe a ele entender e mensurar os riscos de acordo com os registros e informações 

apresentados.  

Para Padoveze (2007), a contabilidade, para ser bem-sucedida como ferramenta para 

decisões de empreendimento, deve contemplar informações sobre custos, finanças, carga 

tributária, carga social, deveres ambientais, balanços e outros. Tais informações dão ao 

empreendedor uma visão geral, de suas responsabilidades e de que forma tornará o seu 

empreendimento rentável. 

O uso de informações e controle são especialmente úteis nos dias atuais, pois devido a 

globalização, houve um grande aumento na competitividade. Assim, as empresas precisam 

estar atentas ao seu planejamento estratégico, para poderem permanecer no mercado 

(ATKINSON, et al, 2000). 

Padoveze (2007, p. 36):  

A contabilidade gerencial é relacionada com o fornecimento de informações para os 

administradores – isto é, aqueles que estão dentro da organização e que são 

responsáveis pela direção e controle de suas operações. A contabilidade gerencial 

pode ser contratada com a contabilidade financeira que é relacionada com o 

fornecimento de informações para os acionistas, credores e outros que estão fora da 

organização. A informação gerencial contábil mede o desempenho econômico de 

unidades operacionais descentralizadas, como as unidades de negócios, as divisões e 

os departamentos.  É um dos meios primários pelo qual operadores/ funcionários, 

gerentes intermediários e executivos recebem feedback sobre os seus desempenhos, 

capacitando – os a aprenderem com o passado e melhorarem para o futuro.  

 

Assim, é de suma importância que os registros contábeis estejam em ordem e bem 

esmerados, pois possibilitam o real controle da empresa e sua mais fiel condição financeira. 

Tais fatores são essenciais para a tomada de decisões e para a elaboração de estratégias de 

crescimento.  

Desse modo, os conceitos de contabilidade são vários e cada qual tem sua importância, 

analisando assim a necessidade para a subsistência das entidades para atingirem o sucesso. 
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2.1.2 Objeto e Aplicação da Contabilidade 

A visão da contabilidade está em visar o patrimônio da entidade, este sendo o seu 

principal objeto e, segundo Sá (2002), todos os elementos que possam estar suprindo suas 

necessidades, das empresas ou das instituições com interesse na contabilidade como elemento 

de análise sistemática. 

Segundo Basso (2005), atender o patrimônio da entidade é o seu princípio 

fundamental, assim busca compreender os bens, direitos e obrigações de certa entidade. De 

acordo com Basso (2005), o objeto da contabilidade é o patrimônio, é sobre ele que as 

principais funções contábeis são exercidas, para a obtenção do seu propósito. 

Conforme (FRANCO, 1997, p. 22): 

 

A finalidade da contabilidade é, pois, controlar os fenômenos ocorridos no 

patrimônio de uma entidade, através do registro, da classificação, da demonstração 

expositiva, da análise e interpretação dos fatos nele ocorridos, objetivando fornecer 

informações e orientação – necessárias à tomada de decisões – sobre sua 

composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da 

gestão da riqueza patrimonial. 
  

As demonstrações contábeis tornam-se fundamentais para análise da empresa tanto 

econômica como financeira, tornando-se assim chaves essências para a continuidade da 

entidade também gerando resultados satisfatórios aos seus proprietários. 

Nesse sentido, para Basso (2005), o efeito indispensável da contabilidade esta em 

gerar informações de forma concreta, econômica e financeira sobre o patrimônio, com 

destaque no planejamento. Os bens, direitos e obrigações são informações qualitativas que são 

evidência do patrimônio, e quantitativas, consideram-se os elementos patrimoniais, gerado 

pelo valor econômico. 

Estão classificados, baseado na contabilidade, segundo Basso (2005, p. 23-24), os 

bens, como materiais ou imateriais integrantes do patrimônio; os direitos são os haveres que a 

entidade tem a receber de terceiros e, por último, as obrigações, como os valores que a 

entidade tem a pagar junto a terceiros. 

A contabilidade é o meio pelo qual a empresa transmite aos usuários externos seu 

posicionamento econômico-financeiro, a fim de obter recursos externos para o desempenho 

normal de suas atividades.  

 

 

 



16 

 

Para Gouveia (2001, p.3): 

 

Os relatórios econômico-financeiros representam um instrumento básico para que os 

financiadores decidam sobre a conveniência ou não de conceder empréstimos, visto 

que sua análise é uma ótima fonte de informações sobre a capacidade da companhia 

em liquidar dívidas.  

 

A contabilidade financeira é tida como a melhor forma de fornecimento de 

informações aos usuários externos, contudo, é necessário que tais demonstrações sejam 

validadas, que conforme Souza e Pereira (2006, p.21) podem ser descritas como: 

 

A técnica contábil composta por um conjunto de normas e procedimentos 

específicos, utilizada por profissional qualificado (contador – portador do diploma 

de ciências contábeis), que visa sobretudo demonstrar a fidedignidade dos resultados 

econômico-financeiros indicados nas Demonstrações Financeiras de uma entidade 

em determinado período e se os Princípios Fundamentais de Contabilidade foram 

observados em uma base uniforme. 

 

De acordo com Santos, Schmidt e Fernandes (2006, p.4) as demonstrações contábeis 

“objetivam fornecer informações sobre a situação financeira e patrimonial, o resultado e o 

fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis a uma ampla variedade de usuários na tomada 

de decisões”. Tais demonstrações devem ser analisadas para se obter dados formadores de 

informação pertinente aos usuários da contabilidade. 

Para Souza, (2006, p. 32), a função da contabilidade gerencial está em “decompor, 

comparar e interpretar os componentes do patrimônio das empresas e, dessa maneira, tomar a 

opinião a respeito de suas situações econômico-financeiras. ” 

Para Iudícibus (2012): 

A contabilidade, com os dois relatórios, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 

Resultado do Exercício, um complementando o outro, atinge a finalidade de mostrar 

a situação patrimonial e econômico-financeira da empresa. Com os dois relatórios, 

qualquer pessoa interessada nos negócios da empresa tem condições de obter 

informações, fazer análises, estimar variações, tirar conclusões de ordem patrimonial 

e econômico-financeira e traçar novos rumos para futuras transações.  

  

Os principais relatórios que serão objetos de análise financeira são o balanço 

patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Assim sendo, não há dúvida de que a 

verificação e a leitura atenta de todo o conjunto de relatórios contábeis à disposição do 

analista, possibilitarão seguramente, o aprofundamento e alargamento da análise e, por 

consequência, melhorará significativamente as conclusões que serão obtidas e colocadas nos 

relatórios (PADOVEZE; BENEDICTO, 2011). 
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Nota-se deste modo, que a contabilidade é uma aliada do gestor na tomada de decisão 

e na verificação da situação da empresa. Assim, os relatórios devem apresentar verdadeiros 

diagnósticos de como anda o setor financeiro da empresa e como este deve ser controlado. 

Sempre em busca de um patrimônio mais agregado para a empresa, a contabilidade evidencia 

as formas mais pertinentes para atingir um resultado satisfatório, buscando assim o sucesso da 

empresa.  

2.2 EMPREENDEDORISMO E COMPETITIVIDADE NO RAMO CONTÁBIL 

O empreendedorismo já existe há muito tempo, com pessoas buscando inovar e 

desenvolver novos modos de oferecer seus produtos e serviços. Em épocas de crise, algumas 

famílias buscam alternativas no empreendedorismo para gerarem renda. Vive-se numa época 

em que o desenvolvimento tecnológico de comunicação tem um alcance sem precedentes 

(DORNELAS, 2009). 

Muitas pessoas têm buscado empreender, quer de modo pequeno, buscando mudar o 

trabalho informal, quer de modo grandioso, utilizando-se um grande capital. Nos dois casos, 

há um grande benefício para a sociedade e para o país. Dados publicados no Portal do 

Empreendedor (2015) revelam que o Microempreendedor Individual – MEI foi a modalidade 

que mais cresceu nos últimos anos, atingindo a marca de 4.653.080 cadastros, no período 

compreendido entre 2009 e 2014, sendo que, somente em 2014, foram mais de 1.000.000 de 

inscritos. 

Maximiano (2011) destaca que o empreendedor possui orientação estratégica, por isso 

deve desenvolver as seguintes competências: 

•  Criatividade e capacidade de colocar em prática tudo aquilo para o qual não parece 

haver crescimento ou solução. Fazer as coisas acontecerem; 

• Disposição para assumir riscos, estando ciente de todas as despesas e de todas as 

dificuldades; 

• Perseverança e otimismo. Ter compromisso com a prosperidade, ter ciência que a 

sobrevivência da empresa depende do seu esforço e dedicação diante dos riscos e 

dificuldades. Quando há prosperidade, as diversas situações se tornam favoráveis e 

mais simples de serem compreendidas; 

• Senso de independência. Ser empreendedor é ser independente, por isso, é necessário 

buscar autonomia e manter os pontos de vista mesmo diante da oposição ou de 
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resultados desanimadores. Enfrentar os desafios é a melhor forma de expressar a 

confiança. 

 

Para se compreender melhor as características inerentes às carreiras empreendedoras, 

se tornam relevantes rever os dois grupos de pessoas descritos por Hashimoto, (2015). Para 

ele, a maioria das pessoas não está disposta a sacrificar seu lazer em família para realizar algo 

e a minoria integra um grupo de pessoas que, desafiadas por um impulso pessoal, estão 

dispostas a assumirem riscos para alcançarem seus objetivos. 

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (2013, p. 32 apud SEBRAE, 

2015): 

 

 Os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um empreendimento 

autônomo por não possuírem melhores opções de ocupação, abrindo um negócio a 

fim de gerar renda para si e suas famílias. Já os empreendedores por oportunidade 

são os que identificaram uma chance de negócio e decidiram empreender, mesmo 

possuindo alternativas de emprego e renda.  

 

Deste modo, muitos empreendedores começam um negócio, devido a estarem 

desempregados ou necessitarem urgente de uma renda. Conforme se observa, esse não é um 

bom caminho para se traçar.  

O SEBRAE (2015), por meio de uma metodologia chamada de Empretec1, definiu as 

características necessárias que um empreendedor precisa desenvolver. O Quadro 1 contém as 

características necessárias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O Empretec é uma metodologia da ONU (Organização das Nações Unidas), utilizada no Brasil com 

exclusividade pelo SEBRAE.  O Objetivo do Empretec é capacitar empresários, desenvolvendo em tais, 

características essenciais para a identificação de novos negócios (SEBRAE, 2015). 
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Quadro 1. Características do empreendedor 

Característica Definição 

1. Busca de Oportunidade e Iniciativa Age com proatividade, antecipando-se as situações; 

busca a possibilidade de expandir seus negócios; 

aproveita oportunidades incomuns para progredir. 

2. Persistência Não desiste diante de obstáculos; reavalia e insiste 

ou muda seus planos para superar objetivos; esforça-

se além da média para atingir seus objetivos. 

3. Correr riscos Calculados Procura e avalia alternativas para tomar decisões; 

busca reduzir as chances de erro; aceita desafios 

moderados, com boas chances de sucesso. 

4. Exigência de Qualidade e Eficiência Melhora continuamente seu negócio ou seus 

produtos; satisfaz e excede as expectativas dos 

clientes; cria procedimentos para cumprir prazos e 

padrões de qualidade. 

5. Comprometimento Traz para si mesmo as responsabilidades sobre 

sucesso e fracasso; atua em conjunto com a sua 

equipe para atingir os resultados; coloca o 

relacionamento com os clientes acima das 

necessidades de curto prazo. 

6. Busca de Informações Envolve-se pessoalmente na avaliação do seu 

mercado; investiga sempre como oferecer novos 

produtos e serviços; busca a orientação de 

especialistas para decidir. 

7. Estabelecimento de Metas Persegue objetivos desafiantes e importantes para si 

mesmo; tem clara visão de longo prazo; cria 

objetivos mensuráveis, com indicadores de 

resultado. 

8. Planejamento e Monitoramento Sistemático. Enfrenta grandes desafios, agindo por etapas; 

adequa rapidamente seus planos às mudanças e 

variáveis de mercado; acompanha os indicadores 

financeiros e os leva em consideração no momento 

de tomada de decisão. 

9. Persuasão e Rede de Contatos Cria estratégias para conseguir apoio para seus 

projetos; obtém apoio de pessoas chave para seus 

objetivos; desenvolve redes de contatos e constrói 

bons relacionamentos comerciais. 

10. Independência e Autoconfiança Confia em sua intuição, e busca de todos os meios, 

informações para colocar em prática os seus planos. 

Fonte: SEBRAE (2015). 

 

Entende-se, conforme o Quadro 1, que algumas características são de suma 

importância para aquele que quer empreender. Dentre tais, está a persistência, pois diante do 

cenário econômico, é necessário persistir, para se obter resultado. 

 Outro fator de suma importância é a busca constante por informações, pois o mundo 

está em constante evolução e mudança, e somente um empreendedor que se capacita terá 

condições de continuar no mercado. Outras características têm a ver com a busca pela 
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qualidade e persuasão, além de autoconfiança e procurar parcerias. Todos estes aspectos são 

muito relevantes. 

Um importante fator para empreender é realizar a Análise de Cenário. Define-se como 

Análise de Cenários, uma avaliação de todos os eventos externos que podem influenciar na 

gestão empresarial. Deste modo, os gestores precisam ter um conhecimento geral de fatores 

que podem ser tanto benéficos como ameaçadores para o desempenho da empresa (DEGEN, 

2009). 

Nota-se que, embora a pequena e microempresa utilizem a contabilidade apenas como 

meio de cumprimento legal para efeitos de fiscalização, a contabilidade é uma ferramenta 

importante para ajudar o empreendedor a compreender o cenário em que se encontra, qual a 

sua situação financeira e como poderá realizar planejamentos de crescimento (PADOVEZE, 

2007). 

De acordo com a Lei Complementar (LC), nº 123/06, em seu art. 3 pode-se observar 

aspectos de seu enquadramento, como segue: 

Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas 

de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que 

se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso das microempresas, o empresário, 

a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II - no caso das 

empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 

mil reais) (SEBRAE, 2019). 

 

Para Coelho (2009), os corretos registros de lançamento de notas, apoiarão o 

empreendedor com informações sobre o que se vendeu ou produziu e sua quantidade, 

podendo-se fazer uma projeção para o mesmo período dos anos posteriores. Assim, a 

contabilidade apresenta um diagnóstico preciso da situação da empresa para o gestor. 

Para Laurentino et al, (2008 p. 47): 

 

Nos tempos atuais a informação é uma poderosa ferramenta de gestão à disposição 

dos empresários, extraídas das demonstrações contábeis da empresa, traçando o 

planejamento estratégico. A partir destas informações, os empresários das MPE's 

modernas devem se estruturar visando o instrumento de informação para decisão e 

controle, ajudando a capacitar os gestores com os objetivos da organização e com o 

uso eficiente de seus recursos, fazendo necessário à mensuração destas informações, 

para conclusão do modelo decisório. 
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Quanto mais informações o empreendedor obter, melhor será para a gestão de seu 

negócio. Assim sendo, o empreendedor poderá por meio da contabilidade, assumir certos 

riscos calculados ao realizar seu planejamento estratégico, tendo compreensão das 

oportunidades contidas no mercado onde atua (COELHO, 2009). 

Outro fator a se considerar é que há uma grande quantidade de empreendedores 

fechando o seu negócio por dificuldades de gestão e controle, antes mesmo de completar 5 

anos de empresa. Na maior parte das vezes essa ocorrência se deu por falta de uma boa gestão 

ou controle, ou por não se saber usar as ferramentas contábeis disponíveis (SEBRAE, 2019). 

Este fator é interessante, pois os empreendedores, muitas vezes, não possuem uma 

padronização em seu sistema de gestão, o que dificulta um pouco o trabalho dos contabilistas. 

Entretanto, alguns conceitos são de extrema importância, podendo trazer bons resultados. 

Dentre tais conceitos ou ferramentas estão: uso de orçamento; entendimento sobre custo e 

volume; ponto de equilíbrio, custo ABC e outros (PADOVEZE, 2003). 

Assim, de acordo com Laurentino et al (2008), o uso correto do orçamento, auxilia o 

empreendedor na elaboração de planejamento, previsão e controle. Assim o empreendedor 

conhecerá os seus limites, evitando e endividamento, bem como, sabendo os recursos que 

possui para investir. 

2.2.1 Empreendedorismo na Contabilidade 

A contabilidade tem como objetivo registrar os lançamentos e transformá-los em 

informações que proporcionam ao titular do patrimônio os resultados para um melhor 

planejamento e controle de sua ação. Planejar significa decidir quais as melhores alternativas 

que as representa, agindo com eficiência e eficácia para uma melhor decisão a ser tomada. 

Controlar significa certificar-se de que a organização está́ atuando de acordo com os 

objetivos, políticas e projetos pelos quais a administração busca isso de acordo com as 

ciências administrativas (GONÇALVES; BAPTISTA, 2011). 

Por outro lado, a desinformação é muito grande no Brasil, onde as pessoas querem 

empreender, mas têm muitas dúvidas quanto aos fatores fiscais e legais. Assim, um 

profissional contábil que procure manter a ética e transparência, poderá passar uma imagem 

de confiança e assim, conseguir obter mais clientes (REIS; ARNOLD, 2016). 

Aquele que resolve empreender em contabilidade precisa acreditar em si mesmo, 

demostrar atitudes de líder e se relacionar muito bem com sua equipe. Entende também que, 

embora não se consiga fugir dos fracassos, estes são modos de conseguir adquirir experiência. 
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Estes são alguns dos assuntos abordados nos treinamentos fornecidos pelo SEBRAE, por 

meio do Empretec (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2015). 

Além de apoio do Governo Federal e do Sistema S, formado por empresas 

empenhadas em capacitação como: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 

Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest), muita publicidade tem sido o veículo para 

dar apoio a tais empresários (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2015). 

Quanto à contabilidade digital, há um fator interessante ligado ao uso da Inteligência 

Artificial - IA. Assim, a Inteligência Artificial contribui para a redução de mão de obra em 

escritórios de contabilidade. Se por um lado, esse fator contribui para a redução de custo, por 

outro, nota-se um aumento na concorrência, uma vez que muitas pessoas podem realizar 

serviços em home office, ou seja, de suas casas, barateando ainda mais a prestação de serviço 

(REIS; ARNOLD, 2016). 

O uso de informações e controle são especialmente úteis nos dias atuais, pois devido a 

globalização, houve um grande aumento na competitividade. Assim, as empresas precisam 

estar atentas ao seu planejamento estratégico, para poderem permanecer no mercado, sem 

contar a grande burocracia e as constantes mudanças na legislação, que representam um 

verdadeiro desafio para o profissional contábil (ATKINSON, et al, 2013). 

Na contabilidade, a I. A. vem possibilitando que haja cada vez menos gastos com 

custos operacionais, uma vez que há uma significativa automação nos processos. Muitos 

escritórios já utilizam a I. A. para agendar pagamento, realizar cálculos e preenchimento de 

formulários, além de outros (RUSSEL; NORVING, 2014). 

Usa-se comumente o sistema ERP (Enterprise Resource Planning), otimizando a 

gestão empresarial, onde se automatiza os processos que integram várias áreas, inclusive a 

contabilidade. Além disso, existem também programas que fazem regras de cálculo, 

classificação fiscal e enquadramento tributário.  Neste contexto, vale salientar que as 

pesquisas tecnologias para esta área está em pleno desenvolvimento (RUSSEL; NORVING, 

2014). 

Outro fator de muita importância para o profissional contábil são os programas de 

gerenciamento de xml, onde tem como objetivo, facilitar o compartilhamento de informações 

por meio da rede mundial de computadores. Esses programas são utilizados nas Notas Fiscais 

Eletrônicas (NFe), substituindo o modelo impresso por um modelo digital. A sua grande 
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vantagem é que o mesmo arquivo pode ser armazenado na Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 

aumento o controle e fiscalização deste órgão (YAMAKAWA, 2015). 

Conforme Dornelas (2009), algumas pessoas pensam em empreender, por terem 

adquirido um capital, resultante de acerto rescisório ou por que sonham em ser seu próprio 

patrão. Entretanto, possuir o capital não é sinônimo de um empreendimento ser bem-sucedido, 

havendo a necessidade de outros fatores.  

Para Degen (2009), alguns empreendem como opção de carreira. Portanto, ser 

empreendedor não se trata apenas de fazer mudança, mas de agir através da necessidade de 

realização, identificar onde estão às oportunidades futuras, algumas qualidades que podem 

mudar a vida da empresa, alavancando os negócios e motivando a equipe profissional. 

O empreendedorismo contábil deve ter grande influência no mercado, uma vez que 

interage com o mercado no que tange a compra, venda e negociações. Assim, quanto mais um  

empreendimento prospera, mais positivos são os resultados para o mercado, o inverso também 

é verdadeiro, pois dependendo do modo como o empreendimento é gerido, o resultado para a 

economia pode ser negativo. 

Assim, o empreendedor contábil deve ser aquele agente gerador de renda e emprego, 

que busca ser ativo na sociedade, respeitando o meio ambiente e procurando realizar algo útil 

para a sociedade. A busca de empreendimento apenas para a obtenção de lucro não contempla 

o verdadeiro objetivo de um empreendedor. 

2.2.1.1 Escritórios Contábeis e a Competitividade  

Pode-se dizer que no momento, o mercado atual para a atuação de um profissional de 

contabilidade está muito acirrado, pois o número de egressos que procuram empreender e 

montar um escritório de assessoria contábil está cada vez maior. Porém, para que o 

profissional consiga se manter no mercado, essa precisa ser bem gabaritado e com uma boa 

formação para poder atender nas mais variadas áreas deste segmento (DORNELAS, 2009). 

Devido à crise financeira e política do Brasil, muitas empresas estão relutantes em 

investir ou muitas pessoas estão cautelosas para abrir os seus próprios negócios. Assim, o 

número reduzido de empreendedores reflete na redução de clientes para o profissional 

contábil. Estes precisam encontrar um mercado aquecido, para oferecerem a sua prestação de 

serviço de assessoria (REIS; ARNOLD, 2016). 

A missão do escritório contábil deve ter uma definição clara da razão dos objetivos da 

empresa, ou seja, o porquê desta empresa existir e qual a sua função na sociedade. A visão é 
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um item que ajudará a empresa a perseguir um alvo, seja no campo da qualidade, do menor 

preço, ou mesmo ser líder em seu segmento. A visão tem a ver com a imagem que a empresa 

quer imprimir no futuro frente a seus clientes, fornecedores e concorrentes (CAPRIOTTI, 

2005). 

Drucker (1999) separou as empresas entre o que pretendem para o futuro, o que já 

realizam e quais atividades executam com habilidade, isto, segundo ele, dará a empresa a 

verdadeira ideia de onde ela se encontra no mercado atual.  Estas descrições ajudam a 

empresa a definir o seu planejamento estratégico, auxiliando em que rumo devem tomar para 

alcançar seus objetivos. 

Algo que contribuirá para a longevidade do escritório contábil e para manter a sua 

concorrência é ter uma visão a longo prazo. A identidade organizacional de um escritório 

deve estar primeiramente na mente do empreendedor contábil, e este precisa ver além de 

lucros e prosperidade. O escritório precisa antes de tudo, definir-se como uma instituição que 

produz produtos ou serviços que colaborarão para o desenvolvimento da sociedade e da 

nação. Deve perceber como seu produto pode trazer bem-estar, conforto ou proporcionar algo 

de bom a seus clientes (REIS; ARNOLD, 2016). 

Deste modo, notou-se que é muito é relevante que o empreendedor contábil entenda do 

negócio em que vai atuar, contemplando também informações relacionadas ao mercado 

externo, quanto a público alvo e concorrentes. Assim sendo, compreendeu-se que empreender 

não é uma tarefa simples, dependendo muito da disposição do empreendedor de buscar novas 

informações e se tornar um incansável agente em busca de resultados. 

2.3 SERVIÇOS AGREGADOS EM UM ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

A procura por melhores resultados é algo imprescindível para que o empreendedor 

contábil se mantenha competitivo neste sistema globalizado e com tantas concorrências. Além 

disso, o foco das definições deve sempre proporcionar o melhor para seus clientes, criando 

assim, uma opção para o consumidor e se diferenciando de outras empresas, oferecendo em 

alguns momentos, outros serviços agregados (COSTA, 2003). 

Para Chiavenato (2007), o empreendedor não deve ser aquele que simplesmente cria 

um negócio, mas aquele que consiga mantê-lo e sustentá-lo por um longo período, dando 

longevidade ao empreendimento. Para isso, o empreendedor precisará de paixão, emoção, 

impulso e inovação.  
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A missão é a definição clara da razão de ser da empresa, ou seja, o porquê desta 

empresa existir e qual a sua função na sociedade. A visão é um item que ajudará a empresa a 

perseguir um alvo, seja no campo da qualidade, do menor preço, ou mesmo ser líder em seu 

segmento. A visão tem a ver com a imagem que a empresa quer imprimir no futuro frente a 

seus clientes, fornecedores e concorrentes (CAPRIOTTI, 2005). 

O empreendedorismo deve ter grande influência no mercado, uma vez que interage 

com o mercado no que tange a compra, venda e negociações. Assim, quanto mais um  

empreendimento prospera, mais positivos são os resultados para o mercado, o inverso também 

é verdadeiro, pois dependo do modo como o empreendimento é gerido, o resultado para a 

economia pode ser negativo (MAXIMIANO, 2011). 

Assim, o empreendedor deve ser aquele agente gerador de renda e emprego, que busca 

ser ativo na sociedade, respeitando o meio ambiente e procurando realizar algo útil para a 

sociedade. A busca de empreendimento apenas para a obtenção de lucro não contempla o 

verdadeiro objetivo de um empreendedor. 

Para que o empreendedor contábil possa oferecer serviços agregados, esse precisará 

em primeiro lugar estabelecer a análise de cenários. Define-se como Análise de Cenários, uma 

avaliação de todos os eventos externos que podem influenciar na gestão empresarial. Deste 

modo, os gestores precisam ter um conhecimento geral de fatores que podem ser tanto 

benéficos como ameaçadores para o desempenho da empresa (HASHIMOTO, 2015). 

Nota-se que, embora a pequena e microempresa utilize a contabilidade apenas como 

meio de cumprimento legal para efeitos de fiscalização, a contabilidade é uma ferramenta 

importante para ajudar o empreendedor e compreender o cenário em que se encontra, qual a 

sua situação financeira e como poderá realizar planejamentos de crescimento (PADOVEZE, 

2003). 

Neste contexto, existem muitos serviços agregados que podem ser oferecidos aos 

clientes, procurando a rentabilidade e vencer a competitividade. Seguem alguns exemplos 

como: Assessoria para planejamento tributário; Assessoria proativa para gestão financeira; 

Contabilidade para pessoa física; Consultoria empresarial; contabilidade digital; consultoria 

gerencial para empresas, consultoria de custos e formação de preço de vendas, controle de 

imobilizado, definição do Valuation da empresa e terceirização do financeiro. 

Os produtos sazonais apresentam uma demanda variável no decorrer do ano, e sofrem 

alterações tanto nas vendas, como nos pedidos, tendo assim certa irregularidade nas receitas. 

Neste sentido, o empreendedor poderá, por meio de registros, analisar quais os meses de 
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maior demanda e receita e assim, criar um capital de giro que mantenha a empresa em 

funcionamento nos meses de menor demanda e receita (COELHO, 1999). 

Para Coelho (1999), o microempreendedor poderá por meio da contabilidade, assumir 

certos riscos calculados ao realizar seu planejamento estratégico, tendo compreensão das 

oportunidades contidas no mercado onde atua. Para isso, entretanto, precisará compreender a 

importância da contabilidade e de seus relatórios e usa-los a seu favor.   

O uso dos registros dará ao empreendedor uma visão de como estão os recursos e 

como esses podem ser aproveitados de modo eficiente, e assim, a análise destes registros 

contribuirá para evitar desperdícios de recursos, fazendo-se com que se destinem os valores 

para atividades que tragam os devidos retornos e aumente a rentabilidade.  

Conforme Laurentino et al (2008), o empreendedor que usará a contabilidade somente 

para cumprir as exigências legais, não terá uma noção da realidade financeira de sua empresa, 

e assim, encontrará dificuldades para fazer o devido controle e projeções. Este fator poderá 

dificultar a sua gestão e diminuir a sua capacidade competitiva. 

Todos esses serviços podem ser muito bem realizados pelo profissional em 

contabilidade. Tais serviços de assessoria e consultoria são interessantes, pois geralmente o 

cliente tem vasto conhecimento na sua área, mas não domina as ações de gestão e controles 

financeiros.  
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3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho será uma pesquisa de campo, uma vez que a 

pesquisa será elaborada com base no comportamento de algumas empresas no segmento de 

assessoria contábil.  

Haverá também um embasamento teórico com base em pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa bibliográfica explica um problema a partir das referências teóricas publicadas em 

documentos, podendo ser realizada independentemente ou como sendo parte de uma 

pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos buscam conhecer e analisar as 

contribuições científicas e culturais do passado que existem em relação a um determinado 

assunto, tema ou problema (CARDOSO, 2000). 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O trabalho se dá por meio de uma pesquisa de campo aplicada ao ambiente contábil, 

com o objetivo de analisar como os escritórios estão buscando vencer a concorrência, 

prestando serviços agregados. Assim, Gil (2010, p. 37) conceitua pesquisa de campo como 

“uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento [...]”.  

Quanto à bibliografia, considerando a natureza da pesquisa, trata-se de um estudo 

empírico ou aplicado, pois foi necessária a aplicação de um questionário para coleta dos dados 

da atividade em estudo, onde foi respondido pelo proprietário, a qual possibilitou a realização 

de uma análise das informações, assim, resolvendo o problema, através de uma pesquisa 

aplicada. Marconi e Lakatos (2010, p. 6) dizem que ela se caracteriza “por seu interesse 

prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de 

problemas que ocorrem na realidade”. 

O tratamento de dados é de natureza qualitativa, visto que foi possível analisar as 

respostas dos escritórios em estudo, transformando-as em informações pertinentes, para 

acadêmicos e futuros contadores. 

Este estudo se caracteriza tanto pelos seus objetivos, como exploratório, pois tem por 

finalidade analisar quais são os serviços agregados que podem ser oferecidos em um escritório 

contábil, visando a otimização da competitividade e melhora de seus resultados. Segundo Gil 

(2010), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, de forma a 
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explicitá-lo. Pode envolver levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes 

no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Entrando em contato com um dos delegados do CRC RS (Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul), por meio da Delegacia Regional, 112, que compreende 

a região de TAPEJARA-RS, obteve-se um relatório, onde há a relação de contadores desta 

região, que tem pelo menos uma empresa sob sua responsabilidade contábil.  

Para a unidade de estudo, selecionou-se apenas contadores que possuem mais de uma 

empresa em sua responsabilidade e ao menos um funcionário atuante, assim totalizando 

dezoito contadores, denominados neste estudo de escritório. 

3.3 COLETA DE DADOS 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2010, p. 167), a coleta de dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

A coleta de dados se realizou em duas etapas, onde primeiramente, para um completo 

entendimento do que seriam os serviços agregados aos escritórios, foi aplicada uma técnica 

para pesquisa de campo, realizando a coleta para análise de dados conhecida como grupo 

focal. 

De acordo com Backes et al (2011), o grupo focal se refere a uma fonte que contribui 

para o acesso a informação, de acordo com o fenômeno a ser estudado. Por meio deste grupo 

focal é possível gerar informações para que se possa analisar e problematizar a ideia proposta 

pela pesquisa, aprofundando assim o seu entendimento. 

 

Os estudos que utilizaram o grupo focal demonstram ser esse um espaço de 

discussão e de troca de experiências em torno de determinada temática. Além disso, 

o grupo estimula o debate entre os participantes, permitindo que os temas abordados 

sejam mais problematizados do que em uma situação de entrevista individual. Os 

participantes, de modo geral, ouvem as opiniões dos outros antes de formar as suas 

próprias e, constantemente, mudam de posição, ou fundamentam melhor sua opinião 

inicial, quando envolvidos na discussão em grupo (BACKES, et al, 2011, p. 439). 
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A análise de grupo focal é uma técnica muito utilizada para explorar as concepções, 

pontos de vista e vivência dos participantes, acerca da problemática levantada. Deste modo, 

entende-se que o grupo focal facilitará a discussão de temas pouco explorados, obtendo-se 

uma informação crítica sobre o assunto. 

Para a aplicação desta técnica, entrou-se em contato com a Instituição de Ensino FAE 

- Faculdade Anglicana de Erechim, para realização da técnica com os alunos de Pós-

Graduação do curso Contabilidade e direito tributário, constituído por dez integrantes. Para 

ministrar as discussões usou-se da ajuda de um questionário1 que foi respondido verbalmente 

entre meio as colocações do grupo. Todos os participantes têm formação na área de Ciências 

Contábeis ou Administração, a maioria trabalha em escritórios de contabilidade e suas 

atuações se dão em departamentos fiscal e contábil, trabalham com auxílio de consultoria 

principalmente para questões tributárias, e constantemente estão fazendo cursos e 

treinamentos para aperfeiçoamento de suas funções, o que leva a certeza de que o profissional 

contábil precisa estar sempre atualizado. Com o grupo, puderam-se saber quais as funções dos 

participantes dentro destes escritórios, e questionou-se se algumas das funções que exercem 

atualmente poderiam ser substituídas por sistema de informação ou programação, e 

surpreendentemente, a maioria das respostas foi positiva, o que trouxe ao questionamento: se 

não houver serviços agregado-diferenciados no escritório a não ser o compliance, o que será 

das funções destas pessoas? Diante desta dúvida, alguns serviços agregados foram sugeridos, 

como:  

• Serviço de apoio administrativo/ gerencial; 

• Assessoria presencial para as empresas; 

• Coaching; 

• Planejamento tributário; 

• TI; 

• Conhecimento técnico aliado à gestão; 

• Treinamentos dentro das empresas; 

• Consultoria Fiscal; 

• Apoio Administrativo; 

• Reconhecer dificuldades dos empresários e auxiliar na busca da solução; 

• Contabilidade gerencial; 

• Consultoria Financeira; 

 
1 O questionário encontra-se no Apêndice A, no final deste trabalho. 
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• Preço de Venda com análise no custo. 

 

Em uma segunda etapa da pesquisa, o pesquisador contou com o auxílio dos 

proprietários dos escritórios, para fornecer todas as informações pertinentes para o trabalho. A 

coleta de dados foi obtida através de um questionário (Apêndice B) com perguntas abertas, 

fechadas e de múltipla escolha, enviado por e-mail para 18(dezoito) escritórios de 

contabilidade, respondido pelos 18 proprietários que forneceram informações referentes à 

prestação de serviços agregados. 

A análise dos dados foi efetuada através das respostas obtidas junto aos escritórios, 

realizada no mês de setembro do presente ano, e com as informações obtidas no grupo focal, 

sendo que estas dão o suporte necessário para serem levantados os tipos de trabalhos 

agregados a serem prestados pelos escritórios. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Lakatos e Marconi (2010 p. 167) definem a análise de dados como:  

 

Exame minucioso dos dados. De posse do material coletado, o pesquisador deve 

submetê-lo a uma verificação crítica, a fim de detectar falhas ou erros, evitando 

informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem prejudicar o resultado da 

pesquisa. 

 

Segundo (LAKATO,  MARCONI, 2010, p. 150), a tabulação “é à disposição dos 

dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles”. 

Isso “permite sintetizar os dados de observação”. [...] Dessa forma, poderão [os dados] ser 

mais bem compreendidos e interpretados mais rapidamente (LAKATOS, MARCONI, 2010, 

p. 151).  

De posse dos questionários de 14 perguntas fechadas e abertas, já respondidos, obteve-

se 18 participantes, onde se fez uma análise dos dados. O universo da pesquisa é formado por 

contadores que possuem mais de uma empresa em sua responsabilidade e ao menos um 

funcionário atuante, perfazendo um total de dezoito contadores, denominados neste estudo de 

escritório. Assim, se obteve respostas para o questionamento já apontado nesta pesquisa de 

campo, em complemento aos objetivos propostos.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados a seguir é segregada em 4 tópicos, os quais tratam do 

perfil dos contadores respondentes da pesquisa, a segmentação da carteira de clientes, o perfil 

dos escritórios e os serviços agregados prestados. 

4.1 PERFIL DOS CONTADORES 

A primeira pergunta foi sobre a formação dos entrevistados, onde se obteve o seguinte 

resultado: 

Gráfico 1. Formação 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Identifica-se que 83,3% dos entrevistados possuem formação superior em ciências 

contábeis. Neste caso, nota-se que a minoria, ou seja, 16,7% atuam apenas com um curso 

técnico, sem formação universitária na área. 1 dos contadores respondeu que possui Curso 

técnico em Contabilidade e a Graduação em Ciências Contábeis. 

Segundo CRC (2013) no Brasil 38,56% dos profissionais da área contábil são técnicos 

de contabilidade, contra 61,44%, então, graduados em Ciências Contábeis vale ressaltar que a 

partir de 2015 não é mais possível obter o registro de profissionais com formação técnica, 

assim, a tendência em médio prazo é que esses profissionais saiam do mercado, 

permanecendo apenas os com graduação, ou seja, de nível superior. 
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A segunda pergunta se o entrevistado possui pós-graduação. O resultado foi o 

seguinte: 

 

Gráfico 2. Pós-graduação 

   

  
Fonte: Autora (2019). 

 

 

De acordo com o Gráfico 2, percebe-se que a maioria dos entrevistados não possuem 

pós-graduação ou algum tipo de curso de extensão ou especialidade, o único contador que 

respondeu sim possui pós-graduação em Gestão e Competitividade Empresarial, o gráfico nos 

mostra que nenhum proprietário da amostra tem especialização na área contábil o que pode 

levar a dificuldades na implementação de novos serviços.  

Segundo estudo do CFC (2013) sobre o perfil do profissional da contabilidade: Entre os 

contadores, 45,7% tem titulação máxima equivalente ao curso de graduação e 47,1% com 

titulação máxima equivalente ao curso de pós-graduação lato sensu. Apenas 0,8% dos 

respondentes é Doutor (em qualquer área), e 6,3% é Mestre (em qualquer área). Ao comparar 

os dados da pesquisa do CFC Pode-se ressaltar que os contadores de Tapejara não seguem o 

mesmo perfil que a maioria dos contadores do CFC, que abrange todo território nacional. 

Uma possível explicação pode ser que profissionais em grandes centros tendem a buscar mais 

especialização pelas diversas possibilidades de atuação, ao passo que em cidades menores, 

tende a ser mais restrita tal diversificação. 

O tempo de atuação foi o questionamento da pergunta 3. Neste caso os respondentes 

apontaram para o seguinte cenário: 
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Gráfico 3. Tempo de atuação 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Nota-se que a grande maioria dos entrevistados possuem uma boa experiência no 

segmento, onde 11,1% estão atuando há mais de 20 anos e 11,1% atuam há mais de 26 anos. 

Em média os contadores tapejarenses respondentes atuam há 21,2 anos na área contábil. 

Segundo estudo do CFC (2013) sobre o perfil do profissional da contabilidade entre a 

pesquisa realizada em 2009 e a realizada em 2012, os percentuais são muito próximos, sendo 

percebida uma manutenção do tempo de experiência, sendo que mais de 75%, em ambos as 

pesquisas, dos profissionais da Contabilidade possuem mais de 10 anos de experiência. 

Neste quesito pode-se dizer que os contadores de Tapejara seguem o mesmo perfil que 

a maioria dos contadores do CFC. 

Analisando estatisticamente obtêm-se: 
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Tabela 1: Análise Tempo de Atuação 

MÉDIA 21,22 

MODA 20 

MEDIANA 20,50 

VARIÂNCIA 227,95 

DESVIO PADRÃO 15,10 

MÍNIMO 1 

MÁXIMO 54 

Fonte: Autora (2019). 

 

Em síntese a maioria dos proprietários tem graduação em Ciências Contábeis, não 

possuem pós-graduação e atuam há aproximadamente 21 anos em média nesta profissão. São 

profissionais mais maduros e sem especialização na área. Esse perfil pode ser um fator 

negativo para propiciar mudanças significativa no mercado local em novos serviços, uma vez 

que se percebe ser um mercado consolidado, por ter profissionais com muitos anos de 

experiência, assim como outros setores, a concorrência pode impulsionar o desenvolvimento 

de novos serviços.  

4.2 SEGMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES 

Na pergunta 4, foi solicitado que o entrevistado indicasse o porte das empresas que 

são o foco de seu escritório.  
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Gráfico 4. Porte de empresas 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Com esta pergunta deu a oportunidade para se escolher mais de uma resposta, porém, 

nota-se que a maioria dos escritórios atuam em Empresas de Pequeno Porte e em 

Microempresas ME- MEI. 

A pergunta 5 buscou entender se há algum tipo de segmentação por área de atuação 

que são o foco do escritório do entrevistado.  
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Gráfico 5. Segmento de atuação 

 

Fonte: Autora (2019). 

Percebe-se, diante dos resultados do Gráfico 5, que comércio e serviço são os 

segmentos de maior atuação dos entrevistados. As indústrias possuem menor atuação, sendo 

apenas 44,4% dos entrevistados.  

No caso da pergunta 6, a questão foi sobre se há algum tipo de segmentação por 

tributação que são o foco do escritório do entrevistado. Obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 6. Segmento de tributação 

 

Fonte: Autora (2019). 
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Esse aspecto mostra um percentual acumulativo, uma vez que os respondentes 

puderam escolher mais de uma opção. Nesse caso, 100% dos escritórios atuam no Simples 

Nacional. 72,2% atuam no Lucro presumido e apenas 27,8% dos entrevistados atuam no 

segmento de Lucro real. Segundo dados do Sebrae (2017): 87% das empresas Brasileiras são 

do Simples Nacional, ou seja, a maioria das empresas encaixa-se nesta opção tributária, este 

pode ser um dos motivos pelos quais todos os respondentes tem preferencia nesta área de 

tributação.  

Em síntese pode-se perceber que os escritórios contábeis de Tapejara têm preferência 

por empresas de pequeno porte e microempresas, organizações do Simples Nacional em 

termos de tributação e atuação com comércio e serviço, porém, nenhum dos escritórios possui 

foco em algum tipo de segmentação. 

Para Kotler, Armstrong (1994), segmentação significa reconhecer que você não 

consegue servir a todos os clientes com o mesmo nível de satisfação. Assim, para deixá-los 

satisfeitos, você precisa definir seu Mercado Alvo.  

Tipos de segmentação: 

• Segmentação Geográfica; 

• Segmentação por porte; 

• Segmentação por setor; 

• Segmentação por tributação.  

 

Segundo Roveda (2019), as vantagens de segmentar um negócio são: 

1. Possibilidade de se tornar um especialista no assunto; 

2. Menos trabalho para você e sua equipe; 

3. Processos mais eficientes e organizados; 

4. Reduz necessidade de buscar clientes. 

 

Os resultados aqui apresentados revelam que não há uma segmentação por parte dos 

escritórios, isso pode ser outro fator negativo, pois como mencionado por Roveda (2019) 

pode tornar esses escritórios ineficientes abrindo espaço para possíveis concorrentes ofertar 

serviços específicos com maior precisão.  
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4.3 PERFIL DO ESCRITÓRIO 

A pergunta sete buscou saber quantos funcionários atuam no escritório do 

entrevistado. O resultado foi o seguinte: 

 

Tabela 2. Número de Funcionários 

MÉDIA 4,33 

MODA 2 

MEDIANA 2,00 

VARIÂNCIA 20,82 

DESVIO PADRÃO 4,56 

MÍNIMO 1 

MÁXIMO 15 

Fonte: Autora (2019). 

 

Essa questão apresentou um equilíbrio interessante, entre os escritórios com mais de 4 

colaboradores, ficando na casa dos 5,6%. A maioria possui 2 funcionários, sendo 22,2%, ou 

apenas 1 funcionário, sendo 16,7%. 

A próxima pergunta procurou saber se a equipe do entrevistado participa de cursos e 

treinamentos com que frequência. Obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 7. Cursos e treinamentos 

 

Fonte: Autora (2019). 
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Notou-se que os escritórios se preocupam com a capacitação e formação de sua 

equipe, onde 61,1% dos escritórios participam com frequência em treinamentos, sendo mais 

de 4 vezes ao ano. Pode-se cruzar esta informação com o Gráfico 2 e observar que mesmo 

os proprietários não tendo pós-graduação fazem investimento em capacitação, ou seja, como 

não há segmentação específica, os proprietários acabam optando por cursos de atualização 

de curta duração e com aplicabilidade prática.  

Neste contexto, quais os treinamentos que sua equipe participa, foi o escopo da 

pergunta 9, onde se obteve o seguinte resultado: 

 

Gráfico 8. Tipos de treinamento 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

 Dentre as capacitações de maior interesse são: Atualizações fiscais e tributárias, 

formação continuada em CRCRS e normatização contábil. Nota-se que capacitação em 

contabilidade e gerenciamento de custos, gestão e vendas, não possuem muita 

expressividade. Um respondente colocou Treinamento em E-social (Departamento De 

Pessoal). 

A questão 10 procurou saber quais dos serviços são ofertados pelo escritório. As 

respostas foram as seguintes: 
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Gráfico 9. Serviços ofertados pelo escritório 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Pode-se perceber por meio do Gráfico 9, que serviços como: contabilidade fiscal, 

escrita fiscal, emissão de guias de impostos são os serviços de maior expressividade 

oferecidos pelos escritórios, pois são serviços de compliance. 

Todos os escritórios contábeis de Tapejara prestam serviços considerados agregados, 

os que foram mais acentuados foram: Emissão de certidão negativa de débitos (88,89%), 

Planejamento Tributário (66,67%), Consultoria Fiscal (50%), Assessoria Presencial para 

empresas (50%), Contabilidade para pessoa física (44,44%), Atendimento online (44,44%), 

Treinamentos Específicos Conforme Necessidade da Empresa (44,44%), Controle do 

Imobilizado (38,89%), Contabilidade Gerencial (38,89%). 

Em síntese os escritórios de Tapejara têm em média 4 funcionários, investem em 

treinamentos com frequência, os cursos de maior procura são de Atualizações fiscais e 

tributárias e formação continuada em CRCRS. Os serviços complementares mais oferecidos 

são: Emissão de certidão negativa de débitos, Planejamento Tributário, Consultoria Fiscal, 
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Assessoria Presencial para empresas. A ausência de especialização dos proprietários aliado a 

sua permanência no mercado há mais tempo pode ser um fator relevante na prestação de 

serviços, os quais ofertam serviços “tradicionais” de escritórios de contabilidade, não focando 

em perceber as necessidades dos clientes, as quais passam pela gestão, ou seja, a maioria não 

vem ofertando esses serviços agregados. 

 4.4 SERVIÇOS AGREGADOS 

No que se refere a serviços complementares ou agregados que os escritórios têm 

intenção de disponibilizar, conforme questão 11 do questionário entendeu-se, que dentre eles 

estão: Contabilidade gerencial, Análise de balanço, Assessoria jurídica trabalhista e tributária, 

serviço para produtor rural, e todo serviço de acordo com a necessidade do cliente e que esteja 

ao alcance do escritório. 

Assim, a pergunta 12 foi sobre os resultados financeiros. A pergunta foi: Os serviços 

agregados/complementares que possui aumentam seus resultados financeiros? Qual 

percentual de aumento? 

 

Gráfico 10. Serviços agregados 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

No que se refere aos serviços agregados, nota-se que a maioria não teve impacto em 

seu faturamento, ou seja, 33,3%. Porém, pode-se perceber que houve impacto no faturamento 

por exemplo, em 22,2% dos escritórios, houve um aumento de 15% em seu faturamento, 11% 
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teve um aumento de 20%, 17% teve um aumento de 10%, 6% teve aumento de 30% e 11% 

teve aumento de mais de 30%. Esses fatores indicam que os escritórios que estão agregando 

novos serviços percebem aumento em seu faturamento, uma vez que apenas os serviços de 

compliance (ligados à escrita fiscal e folha de pagamento) tendem a diminuir, dada certas 

simplificações nas obrigações governamentais.  

A questão 13 procurou saber na percepção do entrevistado, quais são os motivos pela 

fidelização e captação de clientes. Os resultados foram os seguintes. 

 

Gráfico 11. Motivos de fidelização 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

Nota-se que em períodos de crise e de competitividade, fidelizar o cliente é algo 

importante. Assim, de acordo com os entrevistados, a agilidade no envio de informações, 

excelência técnica e atendimento personalizado, são os principais motivos de fidelização.  

Porém, somente 33,33% dos respondentes acham que serviços complementares/agregados são 

importantes para essa fidelização, a maioria está focada em ser eficiente no que já existe, 

serviços fiscais, sem investir em novos e diferenciados serviços para seus clientes. 

Quais são as dificuldades que o escritório contábil encontra ou pode encontrar ao  

agregar novos serviços ao seu portfólio, foi a última pergunta. Os resultados foram os 

seguintes: 

 

 

 



43 

 

Gráfico 12. Dificuldades em agregar novos serviços 

 

Fonte: Autora (2019). 

 

No que se refere a prestação de serviços agregados, nota-se na prática, de acordo com 

o resultado da pesquisa, que o excesso na demanda por escrita fiscal, falta de valorização do 

serviço e falta de profissionais, são os fatores que acarretam em mais dificuldades. Por outro 

lado, deve-se perceber que pode haver redução na demanda dos serviços fiscais, e com isso 

impulsionaria outros serviços. 

Segundo pesquisa CFC (2013) procurou entender quais as dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais em seu exercício profissional, uma parcela significativa dos respondentes 

concorda com todas as afirmativas, sendo que três afirmativas concentraram mais de 75% de 

taxa de concordância em relação às dificuldades enfrentadas no exercício profissional, são 

elas: falta de valorização pela sociedade (76,4%), constantes mudanças na legislação (76,8%), 

burocracia dos órgãos públicos (78,6%). Por outro lado, as afirmativas que tiveram menor 

taxa de concordância (embora maior que 50%) foram: concorrência desleal (57,7%); falta de 

unidade da classe (65,6%); carência de bons cursos a preço acessível (68,1%) (CFC, 2013). 

Pode-se notar que os profissionais de Tapejara têm dificuldades similares em seu 

exercício profissional que a maioria dos respondentes na pesquisa do CFC (2013), a falta de 

valorização pela sociedade pode-se associar com a não valorização dos clientes aos serviços 

complementares, e as constantes mudanças na legislação e burocracia dos órgãos públicos 

pode-se associar a excesso de demanda na escrita fiscal e contábil. 

Em síntese todos os escritórios fornecem serviços agregados aos seus clientes, alguns 

têm objetivo de fornecer outros tipos de serviço, que não listados na pesquisa. 33,33% dos 

respondentes não notaram mudança em seu faturamento com a implementação de serviços 
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agregados, e ainda a maioria pontuou o excesso na demanda por escrita fiscal, falta de 

valorização do serviço e falta de profissionais como suas maiores dificuldades encontradas. 

Ainda, a agilidade no envio de informações, excelência técnica e atendimento personalizado 

são os principais motivos de fidelização de clientes. 
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5 CONCLUSÃO 

Retirar a velha percepção de que o contador é simplesmente o profissional que 

soluciona expedientes burocráticos e agregar valor ao serviço prestado é, sem dúvida, um dos 

grandes desafios enfrentados diariamente nas práticas contábil. Um dos principais caminhos 

para conseguir agregar valor aos serviços contábeis é, essencialmente, ir além daquilo que já é 

oferecido no mercado. O fato é que se o escritório presta serviços somente de compliance, 

como cálculo e recolhimento de tributos, a tendência é que ele não tenha destaque dentre os 

outros. 

Este trabalho possibilitou entender quais são os serviços agregados que podem ser 

oferecidos em um escritório contábil, visando a otimização da competividade e melhora de 

seus resultados. Para se atingir uma compreensão dessa realidade, definiram-se três objetivos 

específicos.  

O primeiro, apresentar os serviços agregados que podem ser ofertados em um 

escritório de contabilidade, utilizou-se de uma pesquisa chamada grupo focal além de uma 

pesquisa bibliográfica para um completo entendimento de quais seriam estes serviços, são 

eles: Serviço de apoio administrativo/ gerencial, Assessoria presencial para as empresas, 

Coaching, Planejamento tributário, Conhecimento técnico aliado à gestão, Treinamentos 

dentro das empresas, Consultoria Fiscal, Apoio Administrativo, Reconhecer dificuldades dos 

empresários e auxiliar na busca da solução, Contabilidade gerencial, Consultoria Financeira, 

Preço de Venda com análise no custo, entre outros. 

Após aplicou-se um questionários em 18 escritórios de contabilidade no município de 

Tapejara, o procedimento atendia ao segundo e terceiros objetivos especificam: Investigar se 

há serviços agregados nos escritórios de Tapejara e quais são eles, como se responde no 

Gráfico 10, que serviços como: contabilidade fiscal, escrita fiscal, emissão de guias de 

impostos são os serviços de maior expressividade oferecidos pelos escritórios, pois são 

serviços de compliance. 

Todos os escritórios contábeis de Tapejara prestam serviços considerados agregados, 

os que foram mais acentuados foram: Emissão de certidão negativa de débitos (88,89%), 

Planejamento Tributário (66,67%), Consultoria Fiscal (50%), Assessoria Presencial para 

empresas (50%), Contabilidade para pessoa física (44,44%), Atendimento online (44,44%), 

Treinamentos Específicos Conforme Necessidade da Empresa (44,44%), Controle do 

Imobilizado (38,89%), Contabilidade Gerencial (38,89%). 
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Por meio da pesquisa de campo, nos escritórios de contabilidade na cidade de 

Tapejara-RS identifica-se que os serviços agregados não geraram impacto em seu 

faturamento, ou seja, 33,3%. Porém ao unir o restante, ou seja, 66,7% temos um aumento de 

10 a 30%. De acordo com os entrevistados, a agilidade no envio de informações, excelência 

técnica e atendimento personalizado, são os principais motivos de fidelização. Porém, 

somente 33,33% dos respondentes acham que serviços complementares/agregados são 

importantes para essa fidelização, oque traz preocupação, pois segundo Costa (2003) a 

procura por melhores resultados é algo imprescindível para que o empreendedor contábil se 

mantenha competitivo neste sistema globalizado e com tantas concorrências. Além disso, o 

foco das definições deve sempre proporcionar o melhor para seus clientes, criando assim, uma 

opção para o consumidor e se diferenciando de outras empresas, oferecendo em alguns 

momentos, outros serviços agregados. Por outro lado, há dificuldades na realização e 

oferecimento de serviços agregados como o excesso na demanda por escrita fiscal, falta de 

valorização do serviço e falta de profissionais. 

Por trabalhar com uma amostra pequena, pode-se dizer que esse estudo não é 

conclusivo. A importância dele consiste em conhecer melhor como atuam esses profissionais 

na cidade, e a principal conclusão dessa análise é positiva, visto que os contabilistas 

analisados mesmo sem especializações preocupam-se em se manter atualizados com cursos, 

bem como a sua equipe de trabalho, isso os ajuda a conseguir aplicar novos serviços 

agregados, alguns escritórios mostraram aumento no faturamento com os serviços 

complementares, mostrando uma otimização de seus resultados. Além disso, essa pesquisa 

pode servir de incentivo para que novos estudos nesses moldes sejam realizados em outros 

municípios, o que permitiria comparar os dados encontrados em Tapejara/RS com a realidade 

dos escritórios contábeis da região. Sugere-se também para próximos estudos relacionar os 

serviços que os escritórios prestam versus aqueles que os clientes necessitam abrindo a 

pesquisa para os donos de empresas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO GRUPO FOCAL 

QUESTIONÁRIO 

1) Formação: 

(  ) Ciências Contábeis   

(  ) Direito 

(  ) Administração    

(  ) Outra________________ 

 
2) Área de Atuação: mais de 1 se necessário 

(  ) Fiscal   

(  ) Contábil    

(  ) Trabalhista 

(  ) Jurídica 

(  ) Gerencial 

(  ) Outra________________ 

 
3) A contratação dos seus serviços se dá por: 

(  ) Escritório  

(  ) Empresa   

(  ) Autônoma 

(  ) Outra________________ 

 
4) Liste a seguir suas principais funções/atribuições na empresa:  

5) Das funções descritas, quais delas você acredita que pode ser executada por 

programação ou por sistemas de informação? 

 
6) Possui auxílio de consultoria especializada para execução das suas funções? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 
7) Participa de cursos práticos (treinamentos) para realização das suas funções? 

(  ) Não (Nunca) 

(  ) Raramente (até 1 vez ao ano)   

(  ) Com pouca frequência (2 a até 3 vezes no ano)    

(  ) Com frequência ( mais de 4 vezes no ano)     

 
8) Considerando suas funções, indique se (5) concorda ou (1) não concorda quando ao 

nível de contribuição: 

Prestação de informações ao governo.                                           ( )1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

Contribui para o pagamento correto dos tributos.                          ( )1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

Gera informações para tomada de decisão.                                    ( )1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

Evita o pagamento de multas e juros.                                             ( )1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

Contribui para lucratividade da empresa.                                       ( )1   ( )2   ( )3   ( )4   ( )5 

Auxilia no planejamento estratégico da empresa.                           ( )1   ( )2   ( )3    ( )4    ( )5 

Contribui para formação do custo e formação do preço.                 ( )1   ( )2   ( )3    ( )4    ( )5 
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9) Quais serviços, poderiam ser agregados pelas empresas de consultoria e/ou empresas 

terceirizadas? 

 
10) Como você vê a execução de suas tarefas em 5-10 anos? 

 

11) Na sua opinião, os escritórios contábeis devem oferecer outros serviços além dos 

ligados ao cumprimento de obrigações fiscais? 

 

 
12) Quais serviços agregados podem ser incluídos aos escritórios contábeis? 

 
13) Quais são as dificuldades que o escritório contábil encontra ou pode encontrar ao 

agregar novos serviços ao seu portfólio? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESCRITÓRIOS 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário tem objetivo de contribuir com uma pesquisa acadêmica que visa 

identificar quais são os serviços agregados que podem ser oferecidos em um escritório 

contábil, visando a otimização da competitividade e melhora de seus resultados.  
1) Qual a sua Formação? Se necessário marque mais de 1 opção 

(  ) Técnico em Contabilidade 

(  ) Graduação em Ciências Contábeis 

(  ) Outro________________________ 

 

 

2) Possui pós-graduação? Se sim, qual? 

    ________________________________ 

 

 

3) Qual o tempo de atuação do seu escritório no mercado? 

    ________________________________ 

  
4) Indique o porte das empresas que são o foco de seu escritório. Se necessário marque 

mais de 1 opção  

(  ) Micro Empresas ME-MEI 

(  ) Empresas de Pequeno Porte-EPP  

(  ) Empresas de Médio Porte 

(  ) Empresas de Grande Porte 

(  ) Outro________________________ 

  
5) Há algum tipo de segmentação por área de atuação que são o foco de seu escritório? 

Se necessário marque mais de 1 opção  

(  ) Indústria 

(  ) Comércio  

(  ) Serviço 

(  ) Outro________________________ 

 

 

6) Quantos funcionários há em seu escritório? 

    ________________________________ 

 

 

7) Sua equipe participa de cursos e treinamentos com que frequência? 

(  ) Nunca  

(  ) Raramente (até 1 vez ao ano)    

(  ) Com pouca frequência (2 a até 3 vezes no ano)    

(  ) Com frequência ( mais de 4 vezes no ano)    

 

8) Quais os treinamentos que sua equipe participa? Se necessário marque mais de 1 

opção 

(  ) Formação continuada CRCRS - Roteiros    

(  ) Atualizações Fiscais e Tributárias    
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(  ) Normatização Contábil 

(  ) Contabilidade Gerencial e de Custos    

(  ) Gestão de Empresas    

(  ) Vendas e Atendimento ao cliente    

(  ) Outro_____________________    

  
9) Quais dos serviços a seguir são ofertados pelo escritório? Marque quantas opções 

forem necessárias 

(  ) Emissão de certidões negativas de débitos 

(  ) Planejamento tributário 

(  ) Assessoria para gestão financeira 

(  ) Contabilidade para pessoa física 

(  ) Contabilidade digital 

(  ) Especialização em diferentes tipos de negócios 

(  ) Atendimento Online 

(  ) Controle do Imobilizado 

(  ) Serviço de apoio administrativo/ gerencial (auxílio nos controles de contas a pagar e a 

receber) 

(  ) Contabilidade gerencial 

(  ) Assessoria presencial para as empresas 

(  ) Consultoria Financeira 

(  ) Treinamentos específicos conforme necessidade da empresa 

(  ) Ponto de Equilíbrio (Contábil, Econômico, Financeiro) 

(  ) Escrita Fiscal 

(  ) Contabilidade Fiscal 

(  ) Emissão de guias de impostos 

(  ) Suporte em Tecnologia da Informação para Importações e Exportações 

(  ) Preço de Venda com análise no custo 

(  ) Conhecimento técnico aliado à gestão 

(  ) Consultoria Fiscal 

(  ) Treinamentos dentro das empresas 

(  ) Outro_______________________________________________ 

 

 

 

 

10) Há algum serviço complementar que poderia ser ofertado para seus clientes? 

Quais?  

  _______________________________________ 

 

 

11)Os serviços agregados/complementares que possui aumenta seus resultados 

financeiros? Qual percentual de aumento?  

(  ) Não tive mudança no meu faturamento 

(  ) 5% 

(  ) 10% 

(  ) 15% 

(  ) 20% 

(  ) 25% 

(  ) 30% 
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(  ) Mais que 30% 

(  ) Mais que 50% 

(  ) 100% ou mais 

 

 

 

12) Em sua percepção quais são os motivos pela fidelização e captação de clientes em 

seu escritório? Se necessário marque mais de 1 opção.  

(  ) A agilidade no envio de informações e documentos 

(  ) Excelência técnica 

(  ) Atendimento personalizado 

(  ) Uso de softwares especializados 

(  ) Uma rede de filiais que facilita o trabalho 

(  ) Localização privilegiada 

(  ) Serviços agregados/complementares oferecidos 

(  ) Publicidade e Propaganda 

(  ) Outro 

 

 

13) Quais são as dificuldades que o escritório contábil encontra ou pode encontrar ao 

agregar novos serviços ao seu portfólio? Se necessário marque mais de 1 opção.  

(  ) Excesso de demanda na escrita fiscal e contábil 

(  ) Não valorização dos clientes aos serviços complementares 

(  ) Falta de profissionais especializados para prestar os serviços 

(  ) Empresas de Pequeno e Médio porte não necessitam de serviços além da Escrita Fiscal 

(  ) Outro 

 

 

  
 

 


