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DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

Como Escolher um Bom Contador?
Não há uma fórmula exata para escolher um excelente Contador
para a sua Empresa, porém, sugiro alguns critérios para serem
avaliados na escolha:
• Qualidade no Atendimento – O Contador deve atender bem
seus Clientes em qualquer circunstância, independentemente do
porte da sua Empresa;
• Profissional Registrado no CRC - O Cliente deve verificar junto
ao CRC – Conselho Regional de Contabilidade- se o Contador
está legalmente habilitado para o exercício da profissão;
• Conhecer o Segmento - O Contador ou Escritório de
Contabilidade deve reunir condições para atender o seu segmento
de atividade ou já ter experiência em seu segmento;
• Informação com Qualidade - O Contador deverá enviar
periodicamente para o Cliente: Boletins Informativos,
Comunicados de Mudança na Legislação, Comunicados de
procedimentos de trabalhos etc. Além das informações
periódicas, o contador ou escritório de contabilidade devem
responder e atender às solicitações dos clientes, enviar
documentos no tempo hábil e responder aos e-mails e
telefonemas;
• Honorários - O valor do honorário não pode ser um fator
determinante na escolha do Contador. Verifique o que o
Escritório de Contabilidade ou Contador estão oferecendo em
diferenciais de serviço e se atende às necessidades e demandas da
sua Empresa antes de contratar;
• Comunicação - O Contador deverá possibilitar ao seu Cliente
uma comunicação eficiente e fácil. O Cliente deve ter acesso
direto ao Contador titular da sua Empresa através de e-mail,
celular e telefone fixo;
• Serviços Extras – O Cliente deverá verificar se o Contador
poderá realizar, além do que estiver estabelecido em Contrato,
outros serviços extras necessários à sua empresa, tais como:
consultoria, planejamento tributário, financeiro ou orçamentário,
visitas periódicas etc.
• Vale a sua Experiência - Confie na sua experiência empresarial,
acadêmica ou de vida e analise criteriosamente a Contabilidade
que irá contratar. Procure avaliar a estrutura do escritório,
informatização, tecnologia, organização, equipe de profissionais,
segurança da informação, fluxo de documentos, os itens citados
acima, e até mesmo a aparência do escritório a ser contratado.
Como vimos, a escolha de um bom Contador não é uma questão
de sorte. O Contador será um “Investimento e não uma despesa”.
Será o seu primeiro Consultor, “O Parceiro da sua Empresa”.
Uilson Souza

Laudo de Vistoria de Bombeiro: Empresas
com área construída superior a 100 m² ou que
tenham atividades consideradas perigosas estão
obrigadas a manter Laudo de Vistoria de Bombeiro,
dentro do prazo de validade, afixado no
estabelecimento. Para renovação consulte o
Escritório;
Neste
mês
de
fevereiro
os
autônomos/profissionais liberais deverão recolher a
Contribuição Sindical;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física: a partir de março, estaremos iniciando os
trabalhos de preparação/ execução. Comece a reunir
os documentos (extratos, recibos médicos,
documentos de compra/venda de veículos e
imóveis);
Esclarecemos a todos que, no período do
Carnaval, não existe nenhum feriado previsto em
lei. Portanto, muitas Empresas que suspendem a
atividade neste período costumam compensar esses
dias/horas;
Cliente: não pague guias ou boletos em favor
de Sindicatos ou Associações sem consultar o
Escritório;
Nos dias 07 e 08/03 (carnaval) o escritório
permanecerá fechado por motivo de compensação.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Serviço com qualidade

é o nosso Objetivo

