AS QUALIDADES DE UM
BOM CONTADOR!
A Escolha do Contador
O proprietário de uma empresa certamente sabe o quanto a figura do contador é importante para
que o seu negócio continue bem sucedido. De nada adianta fechar um grande número de contratos
e alcançar excelentes resultados, se o contador da empresa não tem zelado pela efic iência na
gestão contábil, societária e tributária do negócio.
Com o grande volume de negócios fechados até pode ter entrado uma excelente quantia no caixa
da empresa, contudo, se o valor que a empresa paga em impostos for excessiva, certamente o
empresário não ficará satisfeito com o lucro auferido. E é exatamente aí que entra o papel do
contador.
Contador é investimento
Como em todas as profissões, nem todos os contadores estão adequadamente capacitados para
entender, interpretar e orientar seus clientes no que diz respeito à legislação. A opinião é do expresidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e ex-secretário da Fazenda
do Estado, Nelson Rocha.
Mas como identificar um bom profissional? Saber se ele realmente está preparado para atender as
suas necessidades? São perguntas que até então você não saberia responder, mas poderá ter uma
“luz” ao prestar atenção a algumas dicas simples que podem fazer a diferença. Primeiramente, o
empresário deve “investir” em um contador, e não “gastar” com um.
Pró-atividade
Um bom contador é aquele que identifica soluções legais que permitam reduzir os custos fiscais e
gerenciais da sua empresa. Ou seja, que ajuda no planejamento fiscal da empresa. Considerando a
rapidez com que a legislação tributária muda no Brasil, esse profissional deve se reciclar
constantemente.
Além de se manter atualizado sobre as mudanças na legis lação, e responder pela gestão fiscal e
tributária do negócio, o contador também deve conhecer administração, marketing e informática,
atuando também como consultor. Muito para um contador? Não. O contador que apenas se
preocupa em colocar os livros em dia está ultrapassado.
De contador a consultor
Atualmente é indispensável que todos os serviços de contabilidade sejam informatizados, pois só
assim o contador tem condições de interpretar a legislação e oferecer uma boa orientação de forma

rápida e clara. A lei é modificada com muita freqüência, e ficar de fora das mudanças que estão
acontecendo certamente não será o melhor para qualquer negócio.
Formalize o contrato de prestação de serviços com o contador: os conselhos regionais de
contabilidade exigem tal documento. No contrato devem constar os direitos e deveres de cada uma
das partes e pelo menos uma cláusula que preveja a rescisão do mesmo por qualquer uma das
partes envolvidas.
O mesmo vale para o profissional, que deve ter seu registro junto ao conselho regional de
contabilidade local em ordem. Obrigatório esse registro é tão importante quanto o registro de
médico no CRM, e a sua empresa pode ser multada por contratar profissionais sem registro.
Por último, mas de igual importância, está a relação comercial entre a empresa e o seu contador
que deve ser de extrema confiança, ou todas as dicas mencionadas podem perder efeito. O
contador é a pessoa que tem acesso a informações confidenciais e estratégicas do negócio e da
família, o que significa que simplesmente não dá para abrir este tipo de informação para qualquer
pessoa.
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