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Por que ler este e-Book?

Primeiramente, queremos te parabenizar pela aqui-
sição deste material!

Afinal, se você chegou até aqui significa que já tem 
um certo nível de consideração sobre o trabalho de 
um bom profissional contábil nas finanças da sua 
empresa.

Desse modo, a nossa missão ao longo deste e-Book 
será te responder:

“Por que confiar a sua empresa em um escritório 
contábil especializado em seu segmento de atua-
ção?”

Sendo que, para isso, iremos te mostrar: 

Qual o papel da contabilidade dentro do seu negó-
cio;
Como uma contabilidade, efetivamente, pode otimi-
zar os seus resultados;
O que esperar de um escritório contábil devidamen-
te registrado pelo CFC;
Como as grandes empresas valorizam a contabilida-
de;

Como as pequenas empresas, que caminham para se tor-
nar grandes, utilizam o departamento contábil como pilar 
para esse feito; e muito mais!

Portanto, se prepare para terminar esta leitura com todo o 
conhecimento necessário para tomar uma decisão cons-
ciente a contratar com um escritório contábil!

Boa Leitura!
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Um breve resumo sobre a 
história da contabilidade

Começando bem pelo começo, vamos compreender 
quando o mercado começou a valorizar e evoluir com 
a contabilidade….

O ano é 2.000 a.C., o país era o Egito e, entre troca de 
bens e serviços, registros já eram realizados para sa-
ber quanto era dado e recebido pelas partes envolvi-
das, desse modo, mesmo que a memória falhasse, os 
registros indicavam quanto era produzido, recebido e 
dado pelo governo.

Até mesmo antes disso, na Babilônia, fundada há 
2.300 a.C., os registros de cobrança de impostos já 
eram realizados.

A verdade é que a própria humanidade, em seus pri-
mórdios, fundou a contabilidade, com a sua necessi-
dade por registrar, gerenciar e projetar os seus bens e 
suas poses.

Contudo, entre ida e vindas, e com a uniformidade 
dos processos, foi em 1445 que conhecemos o funda-
dor da contabilidade moderna, dito por muitos como 
o pai da contabilidade, Luca Pacioli.

Ele nos apresentou o método das Partidas Dobradas, 
que consiste no sistema-padrão que diversas organi-
zações utilizam para registrar as suas transações fi-
nanceiras.

Desse ponto em diante, a contabilidade se tornou 
cada vez mais moderna, eficiente e determinante 
para o sucesso das empresas pelo mundo.

No entanto, esse é só início da história...
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O fim da contabilidade 
como conhecemos

Então, dando um grande salto, de 1445 até o início dos 
anos 2000, o mercado começou a enxergar a contabili-
dade com outros olhos…

Até então, a contabilidade era vista como o processo 
pelo qual empresas se mantinham em conformidade 
com o governo e controlavam os seus recursos para 
que seu saldo permanece positivo.

Toda a parte financeira e estratégica era gerenciada por 
outras partes da administração, cabendo ao contador o 
papel de cuidar das burocracias e nada mais.

No entanto, como esse trabalho, embora essencial, não 
trazia valor algum à empresa, fora a sua plena regulari-
dade, o contador começou a pensar fora da caixa…

E desse movimento nasceram as primeiras contabilida-
des consultivas, que, no caso, se tratam de profissionais 
contábeis que, muito mais do que gerar relatórios, in-
dicam aos gestores o que fazer com os dados contidos 
neles e como podem usá-los para otimizar os resulta-
dos de seus negócios.

Afinal, é o profissional contábil que tem expertise su-
ficiente para determinar uma rota de sucesso para os 
seus clientes.
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O diferencial se tornando 
padrão

Desse modo, com o passar dos anos, o mercado con-
tábil brasileiro entendeu muito bem essa tendência, 
sendo que, de alguns anos para cá, os escritórios que 
fogem de soluções digitais e consultivas muito dificil-
mente conseguem obter espaço no mercado.

Portanto, o que era visto como diferencial, hoje, é um 
serviço padrão para muitos escritórios - e você deve ter 
esse nível de exigência ao contratar uma contabilidade 
plenamente apta a gerir as suas contas!

Sendo assim, avalie:

“Essa contabilidade é especializada em meu segmento 
de atuação?”

“Eles prestam um serviço consultivo ou apenas cum-
prem com as obrigações?”

“Eles possuem um atendimento ágil e digital?”

Ao questionar questões como essas, fica evidente o va-
lor que esse escritório possui à sua empresa - e a deci-
são por contratar um escritório contábil que me melhor 
se adeque à sua empresa se torna lógica!
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O verdadeiro papel do 
contador

Então, tenha sempre em mente, antes de contratar um profis-
sional contábil para cuidar das suas contas, qual o verdadeiro 
papel do contador…

Muito além de cuidar das suas declarações à Receita Federal, de 
elaborar o seu Balanço Patrimonial, relatórios contábeis, como 
DRE e DFC, e fazer a sua escrituração contábil-fiscal, um conta-
dor moderno sabe que seu maior objetivo é:

TRAZER PROSPERIDADE PARA A SUA EMPRESA!

Sendo assim, se for necessário, ele vai muito além disso:

Orientando a gestão dos seus recursos;
Definindo e acompanhamento métricas financeiras e de de-
sempenho;
Reduzindo a sua carga tributária - e até mesmo recuperando 
créditos de tributação junto ao governo;
Organizando o seu departamento pessoal, te livrando de pro-
cessos trabalhistas;
Te auxiliando no posicionamento estratégico da sua empresa; e 
muito mais!

Portanto, não aceite menos do que isso ao contratar um 
escritório de contabilidade para o seu negócio, pois nes-
se investimento quando mais segurança e conhecimento 
você tiver, melhores podem ser os seus resultados!
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O futuro da contabilidade

Portanto, fique de olho sempre no que está por vir e no 
que o mercado exige de você e da sua contabilidade…

Busque por escritórios que oferecem conformidade, 
primordialmente, e, junto a ela, ofereçam contabilidade 
consultiva e digital, atendimento humanizado e foco 
em resultados!

Se atentando a esses pontos, seja lá qual for a sua esco-
lha, com certeza, você estará caminhando para o suces-
so do seu negócio!

E a nossa recomendação é a contabilidade con-
sultiva, digital e especializada em Prestadores de 
Serviços, Médicos e Indústrias da Gonçalves!

Aqui, nós cuidamos dos seus resultados com má-
ximo comprometimento!

Entre em contato com um de nossos especialistas 
ainda hoje e descubra como iremos otimizar o de-
sempenho da sua empresa!
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Avenida Conceição, 1252 – Vila Guilherme São Paulo, SP

contato@goncalvescontabil.com.br

(11) 2218-6640

(11) 98530-1604

Horário de atendimento
De segunda a sexta-feira - Das 09:00 às 18:00

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985301604

