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COMO ESTÁ SUA 

CONTABILIDADE ?

Abrir uma empresa ou investir em um novo negócio, pode 

trazer diversas atribuições ao empreendedor, desde preocupar-

se com a documentação exigida, até ao material usado no 

dia-a-dia. Mas durante todo esse processo, alguns quesitos vão 

passando despercebidos, como a contabilidade da empresa, 

que é escolhida, normalmente, pelo honorário mais barato.



O BARATO

SAI CARO

Atualmente, a contabilidade, se tornou um dos setores 

mais estratégicos para se investir na empresa. 

Isso porque, além das habituais atividades burocráticas 

(que envolvem o pagamento de tributos e a 

apresentação de demonstrações contábeis), os 

profissionais da área também se tornaram especialistas 

na elaboração de análises e projeções para a empresa.

Por isso, é fundamental fazer a escolha certa para a 

execução deste tipo de serviço.

Você precisa saber se a atual contabilidade ou 

contador que está prestando serviços para sua empresa, 

está atendendo aos requisitos necessários.



AVALIAR SEU CONTADOR?

MAS COMO



Indisponibilidade do 

contador 

A disponibilidade vai desde o atendimento para sanar 

alguma dúvida, quanto um problema que surge de 

última hora e, não há nada pior do que não ter um 

contador disponível, até mesmo porque as leis no 

Brasil sofrem alterações constantemente, além de 

surgirem novas tributações e assuntos relacionados a 

área.

HIPÓTESIS:



Retorno de 

solicitações

Um dos maiores motivos na troca da contabilidade é 

o retorno as solicitações feitas pela empresa. Muitas 

vezes a solicitação feita não é atendida, sendo 

necessário relembrar ou cobrar mais de três vezes. 

Solicitações não atendidas podem trazer transtornos 

a sua empresa. 



Desconhecimento 

Técnico

Atualmente existem diversos seguimentos que se 

encaixam ou não em algumas categorias, regime 

tributário, obrigações acessórias entre outros. Se 

houver desconhecimento técnico ‘por parte da 

contabilidade, a sua emprese sairá com prejuízo 

tanto na falta da entrega ou mesma que entregue, 

mas de forma errônea.



Prazos

O comprimento de prazos para uma contabilidade é 

extremamente importante, pois isso fará com que o 

cliente não sofra penalidades ou multas futuras. 

Lembrando que, para a contabilidade entregar as 

guias, demonstrações contábeis e outros 

documentos, é necessário que o cliente cumpra 

parte do prazo. Uma mão lava a outra!



Alguns escritórios ainda se limitam apenas a entrega 

das obrigações de uma contabilidade e, até mesmo, 

ao cruzamento de informações.

Mas, o mundo mudou, e a tecnologia dominou boa 

parte da nossa vida, tanto pessoal quanto 

profissional.  Atualmente as contabilidades que não 

se atualizam, acabam prejudicando seus próprios 

clientes. 

Analise os riscos e 

oportunidades



Riscos

Escritórios de contabilidade que não têm registro no CRC (Conselho Regional de 

Contabilidade). Levando em conta que, qualquer documento gerado por essa 

contabilidade não terá validade. 

A empresa não possui o contrato de prestação de serviços, podendo 

descumprir com qualquer acordo que vocês tenham feito.

Não possui seguro de reponsabilidade civil. Isso iria garantir que a sua empresa 

está assegurada por possíveis erros técnicos.

Não há um estudo prévio do aumento ou reajuste de honorários por parte da 

Contabilidade. O aumento dos honorários precisa ser informado ao cliente e se 

ele está de comum acordo, caso haja alterações. 



Procure sempre questionar a sua contabilidade 

sobre esses pontos. Procure uma contabilidade com 

responsabilidade social e que tenha o suporte 

necessário para o seu negócio.

Para alguns empresários ter uma contabilidade 

digital, torna sua vida muito mais fácil e ágil. Mas, 

para outros, ser somente digital não basta. Algumas 

empresas necessitam de suporte técnico e remoto 

especializado, reuniões periódicas, orientações 

legislativas entre outros. 

Prevenção



GOSTOU?

ACESSE NOSSAS NOTÍCIAS

arocontabilidade.com.br
E encontre assuntos relacionados a sua gestão empresarial.

https://www.facebook.com/Arocontabilidade/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/aro-contabilidade?trk=biz-companies-cym
http://www.arocontabilidade.com.br/#noticias

