
/

(https://nith.com.br/consult
oria-dp-
esocial/#utm_source=blog&
utm_medium=banner-
lateral-
artigo&utm_campaign=aula-
mp-covid)

PESQUISAR ARTIGO

Pesquisa

POSTS RECENTES

 18 de maio de 2020 -
 Contabilidade (https://blog.nith.com.br/category/contabilidade/) -
 0 Comentários (https://blog.nith.com.br/contabilidade-como-se-destacar-na-
area-contabil/#respond) -
 Angelica (https://blog.nith.com.br/author/angelica/)

Se você está desmotivado no seu trabalho, sente-se
inseguro na função e nem sequer sabe ao certo se é mesmo
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Então, temos está sugestão: que tal investir na área
contábil? E não se preocupe caso você não tenha nenhuma
noção sobre Contabilidade ou sequer tenha pensado, um
dia, trabalhar nesse setor.

Nesse artigo, vamos te dar algumas dicas práticas e
importantes para você já começar a pensar sobre como irá
se destacar na área contábil. Vamos começar?

área contábil

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=ni

th�ix_blog_nith)

Área Contábil: estudar e agir nos faz crescer!

A Contabilidade é um dos setores que mais se destaca em
meio a tantos outros. Muitas empresas precisam dos
serviços contábeis para gerenciar todo o �uxo de caixa e
também para administrar toda a parte tributária e de
impostos.

Portanto, investir nessa pro�ssão pode ser um primeiro
passo importante para mudar de carreira e traçar novas
metas, desa�os e conquistas. E um dos investimentos
principais é na leitura sobre assuntos de Contabilidade.

Ler e estudar muito sobre assuntos técnicos deste setor e
uma das leituras obrigatórias é sobre as “Normas Brasileiras
de Contabilidade”. Se você já é desta área ou pretende
ingressar nela é fundamental ter noção sobre tais normas.
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Se você nunca leu ou ainda não conhece o site do CFC
(https://cfc.org.br/) (Conselho Federal de Contabilidade) a
hora é agora! 

Entre no site, conheça, explore e leia as atualizações sobre a
Contabilidade e todas as dicas importantes que o CFC traz
para os pro�ssionais desse setor.

 Outras leituras que são fundamentais para quem quer se
destacar na área contábil são as do Diário O�cial da União e
das notícias e informações que constam no site da Receita
Federal (https://receita.economia.gov.br/).

E como conseguir ler tantas recomendações diante da
rotina do dia a dia é um dos desa�os que você já irá ter de
enfrentar, logo no início.

Será necessário organizar o seu tempo, montar grupos de
estudos e aproveitar cada intervalo entre uma tarefa e outra
para estudar. Comece lendo materiais, livros e notícias que
mais te agradem e depois amplie sua perspectiva.

Mas não é somente a área técnica que precisa estar na mira
da sua leitura! É necessário também que você se mantenha
bem informado sobre os fatos que estejam ocorrendo no
Brasil e no mundo e, claro, na sua cidade e região.

Isso porque, para você se destacar na área contábil é
preciso estar bem informado por meio de livros, jornais,
revistas, sites o�ciais e também da televisão e rádio.

Por isso, a organização do tempo e a ajuda de outras
pessoas fará toda a diferença para que você consiga
assimilar tantas informações. Peça ajuda para quem tem
mais facilidades que você e troquem conhecimentos.

Especialize-se numa área da Contabilidade e aumente
suas oportunidades
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Mas preste atenção! Não se trata apenas de concluir uma
Especialização, Pós-Graduação… O objetivo é focar seu
trabalho e seus estudos num segmento, como
Agropecuária, Comércio Varejista, Construção Civil, etc…

Muitos escritórios de contabilidade já estão ‘nichando’ seus
atendimentos e oferecendo equipes especializadas em
determinados setores, como e-commerce, por exemplo, ou
a área da saúde.

Claro que, no início da sua carreira, será comum ter que
fazer malabarismos para estar atento a tudo: à área �scal, à
área contábil e de departamento pessoal…  Uma loucura,
não é mesmo?!

 Mas, depois, com o passar dos anos e com a experiência
que se adquire o ideal é que o pro�ssional contábil foque
em uma ou duas áreas, apenas. Como, por exemplo, em
condomínio.

Essa especialização em atender clientes do setor de
condomínios fará toda a diferença, porque os trâmites
passam a ser rápidos devido ao fato de você já saber o que
precisa ser feito.

Até porque, hoje em dia, é humanamente impossível o
pro�ssional contábil estar focado nas áreas Fiscal, Contábil e
de Departamento Pessoal. Ao tentar fazer isto, o
pro�ssional torna-se generalista.

Uma dica interessante é que, se houver possibilidade,
delegue funções e peça para que as pessoas foquem em
determinada área: alguns na Fiscal, outros no Contábil, e
outros no DP.
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COMPARTILHE ESSE POST

Somente focando sua atenção, empenho e ação num dos
setores da Contabilidade é que você irá conseguir crescer,
evoluir e se destacar na área.  Reserve esse tempo para
investir no foco necessário para um melhor desempenho no
trabalho.

Gostou dessas informações?

Temos muito mais! Continue nos acompanhando por aqui.
Estamos sempre trazendo artigos sobre os mais diversos
assuntos ligados à área trabalhista, contábil e de Recursos
Humanos.

E se você quiser saber muitas outras dicas práticas e
objetivas para se destacar na área contábil acesse a LIVE
(https://www.youtube.com/watch?v=xUP_BSF1PJk), que
ainda está disponível para você com muito mais
informações sobre este tema.

Aproveite e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
entende e tornar-se um pro�ssional de destaque no setor
em que atua.

Fique atento também às nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.

(https://nith.com.br/consultoria-dp-
esocial/#utm_source=blog&utm_medium=banner-rodape-

artigo&utm_campaign=aula-mp-covid)
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(https://blog.nith.c
om.br/mes-do-

contador-ultima-
chance/)

Mês do Contador:
última chance!

(https://blog.nith
.com.br/mes-do-
contador-ultima-

chance/)
 24 de setembro de

2019

(https://blog.nith.c
om.br/pro�ssiona

l-contabil-em-
2020/)

Mercado de
trabalho para o

pro�ssional
contábil em 2020
(https://blog.nith
.com.br/pro�ssio
nal-contabil-em-

2020/)
 22 de janeiro de

2020

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

substituicao-
tributaria-e-
porque-o-

contador-precisa-
saber/)

O que é
substituição

tributária e por
que o Contador
precisa saber?

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

substituicao-
tributaria-e-
porque-o-

contador-precisa-
saber/)

 17 de julho de 2019
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