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     De todos os lados que examinamos, a contabilidade, utilizada como deve ser, é fonte de
lucro, e não de custo.

  

   Nelson Henrique Pereira

  

   De longa data, sócios, diretores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se
convenceram que a amplitude das informações contábeis vai além do simples cálculo de
impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e legais.

  

   A gestão de entidades é um processo complexo e amplo, que necessita de uma adequada
estrutura de informações e a contabilidade é a principal delas. Poderá ser fonte de lucro, em
função de informações relevantes que gera, a partir dos fatos regulares escriturados.

  

   De todos os lados que examinamos, a contabilidade, utilizada como deve ser, é fonte de
lucro, e não de custo. Cabe aos empresários, gestores e administradores utilizarem-na,
valorizando seus dados e aplicando decisões com base nas suas informações.

  

   O contador enxerga através de inúmeros fenômenos do mundo real as transações que
ocorreram na empresa. Percebe que a empresa poderia mostrar um lucro melhor, uma
eficiência maior. Então, esse contador passa a criar uma metodologia para análise dos
fenômenos que estão no mundo real. Essa análise leva em conta métodos quantitativos, dados
estatísticos, e agrega conhecimentos gerais sobre a atividade da empresa em relação ao
mercado local, regional e nacional, e em algumas atividades, mundial.

  

   Além disso, o Contador tem o objetivo de tornar a empresa mais lucrativa, mais eficiente,
mais competitiva e mais propensa a atender realmente a expectativa do seu cliente. Visa a
sustentabilidade e, ao longo do tempo, tornar a empresa cada vez mais atrativa aos
proprietários, acionistas e para o mercado de capitais.
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   O Brasil possui um complexo sistema tributário que envolve os governos municipais,
estaduais, federal, além das contribuições sociais e das taxas. E isso requer um envolvimento
completo do contador no que se chama de Planejamento Tributário e Fiscal, que exige do
contador conhecimentos e experiências para poder executá-lo da melhor forma possível.

  

   Os empresários e gestores não se enganem, o lucro ou o prejuízo de sua empresa pode
estar nas mãos do seu contador. De que forma? Levando sua empresa a pagar tributos mais
do que deve, ou não pagando o que deve, deixando sua empresa vulnerável à fiscalização.

  

   Vejam somente alguns motivos que levaria os empresários e gestores de empresas a
valorizarem mais seus contadores;

  

   Economizar Tributos - Pague o menor valor possível em impostos dentro da lei. Tenha um
bom Planejamento Tributário.

  

   Gerenciar o seu negócio com competência - Uma contabilidade bem feita gera relatórios
muito úteis para você administrar o seu negócio e saber para onde ele está indo. Você já
pensou como seria bom ter uma Demonstração de Resultados e um Balanço Patrimonial
sempre atualizado e preciso?!

  

   Receber a Fiscalização Sem Medo - Com a documentação da sua empresa em ordem, você
não terá problemas com a fiscalização federal, estadual, municipal e previdenciária.

  

   Durma Tranqüilo - Tenha a confiança e a certeza de que a sua empresa está em dia com
todas as obrigações exigidas pelo governo.

  

   Todos nós precisamos de um medico intimo, de confiança, que conhece nosso vigor e
potencial físico. Quando estamos com algum problema, ele sabe o que prescrever para que
retomemos a saúde e possamos manter nossa paz e felicidade, algo inestimável para nós e
nossa família. Se de um lado o medico é uma espécie de alicerce para a nossa saúde. Do
outro, quando falamos de empresas, o contador é peça indispensável à sua saúde. Ele é uma
espécie de &quot;médico&quot; que conhece como ninguém a saúde da sua empresa,

 2 / 3



N� valorizar seu Contador �dar um tiro no pr�rio p�

Escrito por Administrator
Seg, 23 de Maio de 2011 13:51 - Última atualização Seg, 12 de Setembro de 2011 12:49

descreve, diagnostica e prescreve a solução, o &quot;remédio&quot; que a empresa precisa
&quot;tomar&quot; para que tudo possa funcionar bem. Ele sabe onde está o problema.

  

   Todos que fazem parte de uma empresa, inclusive o próprio contador e a sociedade de forma
geral, precisam estar cientes do alto grau de responsabilidade que o profissional da
contabilidade tem em suas mãos. A continuidade de uma empresa traz benefícios não só para
seus proprietários e acionistas, mas para toda a nação, uma vez que ela é responsável por
gerar renda, impostos e milhares de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia de
todo o País, e o contador é peça chave em toda essa enorme engrenagem, afinal ninguém
sobrevive sem saúde.
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