
Capacitação
contábil
Por que sua empresa deve investir?



visão no
cenário
empresarial 

Por muito tempo o departamento de
contabilidade de uma empresa foi apenas
um setor operacional, área de interesse
exclusivo dos gestores. Entretanto essa visão
tem mudado no cenário empresarial nos
últimos anos.



Afinal num mercado cada vez
mais competitivo, que exige
otimização de processos, de
tomadas de decisões políticas e
econômicas, além de
padronização de rotinas e
frequentes revisões e alterações
nas legislações, a contabilidade
tem ganhado destaque,
fazendo parte do planejamento
estratégico das companhias.

Capacitação
contábil
é mais que
oportuno 
para seu
negócio.



Um outro aspecto também
relevante é a demanda atual 
do mercado, que está em
constante mudança, como
introdução de novas
ferramentas e soluções
tecnológicas para a área,
atualizações em relação às
exigências legais de
fiscalizações tributárias, em
todos os âmbitos, além da
internalização de normas.

O cuidado com
a contabilidade
é essencial em
todos os tipos
de operação de
uma companhia



Assim, se ponderarmos essas
condições para o setor,
chegaremos a uma unânime
consideração: Capacitação
contábil é mais que oportuno
para seu negócio.

Por isso, o profissional contábil
que vai cuidar da sua empresa
precisa desse perfil mais
assertivo, sendo capaz de fazer
análises críticas e estar disposto
a associar novos
conhecimentos, a fim de
contribuir de modo eficaz para
sua companhia.



A Acel Assessoria Empresarial entende que
quando uma empresa investe neste setor,
até a gestão de pessoas tem resultados mais
positivos, pois os funcionários percebem que
a empresa está preocupada em aumentar a
produtividade e diminuir seus custos,
produzindo menos falhas nos processos e,
automaticamente, gerando mais satisfação
para todos.



De acordo com o IBGE, 60% das
empresas fecham com menos de
cinco aos de atividade por falta de
planejamento e ausência ou
ineficácia na área contábil. Por isso
vale ressaltar que em tempos de
crise, esse setor precisa estar
preparado para resolver as
dificuldades de toda ordem. Assim,
a diversificação dos serviços na
contabilidade também será um
diferencial para sua empresa.

Gestão de 
pessoas, favorecem
a construção de 
um ambiente 
de trabalho 
mais produtivo



O cuidado com a contabilidade
é essencial em todos os tipos de
operação de uma companhia,
por isso o trabalho deve ser
conduzido por quem tem
experiência e está capacitado
para atender as novas
demandas.

Essas práticas que interferem
diretamente na gestão de
pessoas, favorecem a
construção de um ambiente de
trabalho mais produtivo, com
equipes capazes de lidar com os
mais diversos desafios. 
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Se você entendeu que a
capacitação do setor contábil
da sua empresa é essencial
para alavancar seus negócios,
não hesite em investir nessa
área. Afinal sua empresa
merece sempre o melhor!


