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Com as tarefas contabéis do dia a dia,  a elaboração e
emissão de relatórios, a contabilização de documentos, as
obrigações �scais, os controles de lucro real e presumido,
nem sempre temos tempo para pensar em como melhorar as
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O papel do contador é consolidar e inserir novas informações
de outros departamentos no sistema contábil do escritório ou
da empresa, além de elaborar relatórios contábeis, seja de
forma manual ou automatizada.

Entre as rotinas estão contabilização dos documentos,
elaborações de balancetes mensais, balanço anual,
demonstrativo de resultados, demonstração de �uxo de
caixa, controle do ativo imobilizado, apuração e controle do
lucro real e lucro presumido, assessoramento e
acompanhamento da variação patrimonial, escrituração
contábil digital, aplicação de norma internacional de
contabilidade (IFRS) e elaboração de declarações, como DCTF,
PER/DCOMP, DEFIS entre outras.

Além de tudo isso é fundamental que você entenda a rotina
de todos os departamentos da sua empresa, pois, muitas
delas, acabam impactando no seu trabalho. Procure entender
o que cada setor faz e todas as informações que considerar
imporante para o seu dia a dia.

Dicas para melhorar as rotinas da área contábil
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Se você também sofre com essa di�culdade, este contéudo é
para você. Neste artigo, vamos te ajudar a otimizar o seu dia a
dia, seja na empresa ou no escritório que atua e te dar dicas
de como melhorar os resultados das suas entregas.

Se preferir, assista ao vídeo da professora, Stephanie Kalynka,
no nosso canal da Nith Treinamentos no Youtube.

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

�ix_blog_nith)
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1 – Comunicação entre departamentos: a primeira dica é
melhorar a comunicação com toda a equipe. Estipule
reuniões com os demais departamentos, crie maneiras de
socializarem as informações, façam reuniões com o cliente
em conjunto. Evite que seu cliente vá ao escritório várias
vezes no mês para fazer reuniões com diferentes setores.

2- Conheça o seu cliente: entenda o negócio, qual é o
pagamento tributário, o faturamento e o porte do seu cliente.
Você precisa fazer um acmpanhamento próximo e ter
cuidado com cada detalhes do seu cliente.

Quando entrar um cliente novo, procure entender tudo que
está relacionado à respectiva empresa, converse com outros
departamentos, pois, se você não souber essas informações,
não entenderá quais são as demonstrações contábeis que
você precisa elaborar para ele, por exemplo.

3 – Veri�que a melhor maneira de receber a documentação: na
hora de receber as informações por parte do cliente para
fazer a escrituração, entenda qual é a melhor maneira para
você e para o cliente trocarem informações, seja em meio
digital ou físico.

4 – Crie checklist: tenha tudo sobre a sua rotina anotado com
entregas, prazos, obrigaçõea acessórias e impostos. Hoje em
dia, exitem sistemas de gestão que podem te ajudar nessa
organização.

Mas se não tiver um sistema, crie um checklist no Excel ou até
em uma agenda de papel. Isso te ajudará e muito a organizar
a sua rotina, entendendo as prioridades.

5 – Mantenha contato com os clientes: converse com o seu
cliente frequentemente e entenda as necessidades dele,
rede�na prazos, aponte a situação do negócio, elabore uma
agenda de reunião. Entrega sempre mais ao seu cliente.

6 – Utilize o software a seu favor: conheça o software contábil
junto à equipe de TI da empresa ou do escritório, reduza os
registros manuais, pois você ganhará tempo.

7 – Capacite-se pro�ssionalmente: procure estudar sempre,
fazer cursos e participar de palestras online ou presenciais.
Conheçaa as normas da contabilidade para entregar sempre
um bom resultado para o seu cliente.
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COMPARTILHE ESSE POST

Nesse sentido, você pode contar com a nossa equipe da Nith
Treinametnos, que está sempre disposto a te ajudar, levar
conhecimento e trabalhar junto com você.

Siga as nossas dicas e entenda qual delas se encaixa no per�l
da sua empresa. Essas são algumas dicas, mas há muitas
outras práticas que podem te ajudar na rotina do
departamento contábil.

Não deixe de nos acompanhar por aqui, pois sempre
trazermos dicas para contribuir com seu crescimento
pro�ssional.

Gostou deste artigo? Se preferir, assista
a Live completa clicando aqui.
(https://www.youtube.com/watch?v=IbVmx0pw9bA)

 Então, não deixe de nos acompanhar por aqui, pois trazemos
sempre novidades, dicas, tendências e os últimos
acontecimentos do segmento. 

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os nossos
cursos online. Siga-nos também no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

Domine DP e eSocial de maneira de�nitiva e transforme
desa�os em oportunidades em 2020! Inscreva-se agora na
Primeira Turma do Curso Online Formação de Especialista em
DP e Social, Cresça na Carreira e crie Novas Fontes de Renda
usando o seu conhecimento. Clique aqui
(https://nith.com.br/trabalhista/curso/especialista-dp-e-
esocial/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=especi
alistadpesocial) e garanta sua vaga!
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Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br
%2F%3Fp%3D19546&_wpnonce=0af153d364)

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM
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