Guia deﬁnitivo para
trocar de contador

Tudo o que você precisa saber
para tomar a decisão de
trocar de contabilidade
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INTRODUÇÃO
A partir do momento que você percebe que o seu contador

Levando em consideração que a nossa base de clientes

pode estar errando e que isso pode prejudicar o seu

é estatisticamente igual à base de dados da Receita

negócio, é hora de tomar uma atitude, e rápido!

Federal, é triste dizer mas, é possível que estes números

E olha, a gente te entende e conhece este cenário:

50

%

das empresas que
trocaram de contabilidade
e escolheram a Contabilizei
tinham algum tipo de pendência
causada por erros contábeis.

reﬂitam a realidade nacional.
E até por isso que, nos últimos anos, a contabilidade
digital tem ganhado muito mais espaço entre os
empresários. Por usar a tecnologia para automatizar
processos

e

reduzir signiﬁcativamente

os

erros

contábeis, garante a segurança e a economia de
esforço, tempo e dinheiro.
Neste eBook, você vai poder entender os principais
motivos para trocar de contador, qual é o melhor
momento para realizar essa troca, o passo a passo com
a documentação e todos os prazos. Vem ver!
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POR QUE TROCAR DE
CONTADOR?
A gente concorda que você deve focar no sucesso do seu
negócio, e não na contabilidade. Esta, deve ser uma
ferramenta para garantir a regularidade da sua empresa e te
apoiar sempre que você precisar. Mas, isso não se resume
apenas a cálculo de impostos.
E frequentemente é isso que o empresário olha: se o contador
está enviando as guias de impostos então deve estar tudo
bem. Nem sempre. E o pior é que você pode descobrir isso no
momento em que mais precisa, como um fechamento de
negócio, uma abertura de conta em banco, um pedido de
empréstimo. Ou uma dívida ativa que você nem fazia ideia!

Conﬁra a seguir os três erros mais comuns que a sua empresa
pode estar envolvida e você nem sabe:
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1. Erros relacionados aos impostos

3. Desatualizações

Deslizes ao calcular impostos como COFINS, PIS e ISS, são os

O Brasil edita 769 novas normas por dia. É claro que este

erros contábeis mais encontrados nas empresas que vieram

número não se refere apenas a itens contábeis, mas diz

para a Contabilizei. Com isso, o empresário pode perder

bastante coisa sobre a atenção que o contador precisa ter

dinheiro ou então ser multado.

sobre atualizações que podem afetar o seu negócio.

Além disso, existe ainda a possibilidade de descumprimento

Já pensou descobrir que sua empresa deveria ter entregue

dos prazos de recolhimentos por conta do próprio

uma declaração e não entregou nos últimos 3 anos porque a

empresário. Quanto a isso, é importante que seu contador

contabilidade não estava atualizada? É multa na certa e quem

envie os impostos com antecedência, para que você possa se

vai pagar é você, pode apostar!

programar com facilidade. Na Contabilizei, por exemplo, os
impostos são sempre disponibilizados com cinco dias de
antecedência.

2. Lançamento de valores errados
Valores lançados de forma errada podem prejudicar os
relatórios fundamentais para o funcionamento de qualquer
negócio, além de afetar o demonstrativo de resultados e
balanços patrimoniais. Ou seja, você acha que o seu negócio

+10.000

A Contabilizei
tem

clientes de diversos ramos de negócios
espalhados por todo o país.

Ou seja, por aqui, atualização em relação às leis é tarefa diária
para garantir a regularidade dos nossos clientes ;)

está indo bem, mas não está ou ainda o contrário. Se você
tivesse as informações corretas, poderia agir rapidamente
para retomar o rumo do negócio.
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QUANDO TROCAR DE
CONTADOR?
Ao contrário do que se pensa, não existe o melhor momento para
trocar de contador. Não precisa esperar fechar o ano, fechar o
mês. O momento ideal é aquele que você decide transformar o
seu negócio, o momento em que você decide parar de correr
riscos, parar de perder tempo, parar de perder dinheiro.
Além disso, você é protegido pelo Código de Defesa do
Consumidor que garante a troca a qualquer momento. A única
coisa que você precisa checar é se no contrato com a
contabilidade atual há alguma cláusula de carência ou multa. E,
mesmo assim, vale colocar na ponta do lápis porque muitas vezes,
os ganhos compensam.
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COMO TROCAR DE
CONTADOR?
Trocar de contador é muito mais simples do que você imagina.

Além disso, você tem garantia de satisfação, aﬁnal, se em até 30

A transferência de documentação e informações é assegurada

dias você não estiver contente com o serviço prestado,

pelo CRC - Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, o seu

devolvemos o valor da primeira fatura - sem conﬂitos e sem

contador é obrigado a fazer em prazo determinado e é um

ressentimentos. Vantagem assim você só encontra aqui ;)

procedimento super comum. Milhares de empresários como
você estão trocando de contabilidade neste exato momento :)

Gostou? Conﬁra a seguir o passo a passo da portabilidade para
a Contabilizei.

Na Contabilizei o processo de troca começa no momento da
conﬁrmação do pagamento. A partir daí, a responsabilidade da
sua empresa ﬁca por nossa conta e nós fazemos o processo de
portabilidade de documentos com o seu contador atual, se
assim você desejar.
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PASSO A PASSO

COMO TROCAR
DE CONTADOR?
Conﬁra o passo a passo do processo de
portabilidade para a Contabilizei:

1.

3.

SELECIONAR
O CONTATO

?

você pode escolher entre pegar a documentação com
o antigo contador ou selecionar a opção em que nós
nos responsabilizamos por essa etapa.
Obs.: Não nos responsabilizamos pelo cancelamento
do contrato com o contador.

4.

DISPONIBILIDADE

Conferir se a Contabilizei atende sua empresa.

PAGAMENTO
Realizar o pagamento da 1ª mensalidade.
Após a conﬁrmação, você será orientado
para os últimos passos.

Veriﬁcar se posso ser atendido

2.

CADASTRO
Efetuar seu cadastro. Precisamos
apenas de informações básicas
neste momento.

5.

PORTABILIDADE
Pronto! Em poucos dias você terá o
maior escritório de contabilidade do
país cuidando do seu negócio!
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POR QUE ESCOLHER A
CONTABILIZEI?
Nós

nascemos

para

livrar

da

burocracia

pequenos

Além disso, você tem acesso à todas as informações contábeis

empreendedores como você, que representam 98% das

da sua empresa quando e onde precisar. Isso signiﬁca mais

empresas brasileiras e geram 50% de todos os empregos

controle e transparência.

formais.
Não é exagero dizer que você carrega o país nas costas. Por
isso, criamos uma contabilidade que facilita a sua vida, que
desburocratiza a sua rotina, que te dá tempo, que te faz

E foi assim que nos tornamos o maior escritório de
contabilidade do país. E é assim que queremos ajudar você a
se tornar um contador, mas um contador diferente, o contador
da sua própria história de sucesso através do seu negócio.

economizar dinheiro.
Usamos a tecnologia para automatizar os processos,
garantindo que a sua contabilidade seja feita de forma
inteligente, prática, moderna e, principalmente, dentro da lei.
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Contabilidade agora é assim.

Contratar a Contabilizei

