A assessoria contábil pode ser a peça que faltava para o sucesso da sua empresa. Quer
saber por que? Então continue a leitura deste artigo e descubra quais são as vantagens de
contar com uma empresa de contabilidade para cuidar da saúde financeira do seu negócio.

O que é uma assessoria contábil?
A assessoria contábil é um trabalho desenvolvido por uma equipe de profissionais da área
de contabilidade, que visa analisar e interpretar todas as informações da empresa em
relação a questões tributárias, rotinas específicas e entre outros aspectos contábeis que
demandam acompanhamento especializado para ajudar seu negócio com as melhores e mais
assertivas tomadas de decisão, já que com as informações certas, o contador pode sugerir
melhorias nas áreas contábil, trabalhista, previdenciária e fiscal.
Contar com uma assessoria contábil também é a melhor forma de manter sua empresa
operando saudavelmente e em conformidade com as obrigações legais e tributárias, pois a
consultoria com especialistas pode garantir que seu negócio tenha o melhor regime
tributário para seu porte e estrutura, aumentando, consequentemente, a credibilidade da
marca no mercado. Isso é possível porque com um auxílio contábil efetivo, sua empresa se
mantém atualizada em seus planos financeiros e econômicos, evitando a inadimplência e
conservando as receitas em equilíbrio, fato que possibilita a criação de um bom

relacionamento com os clientes e fornecedores.
As vantagens de contratar uma assessoria contábil
A contabilidade é importante porque garante que a empresa sempre esteja de acordo e
dentro dos conformes requeridos pela lei, que sofre constantes atualizações e mudanças.
Além disso, uma boa contabilidade é uma medida preventiva para evitar e gerenciar crises
financeiras, por meio de um planejamento eficiente que possibilite colocar em prática as
estratégias e manter um controle maior sobre a rentabilidade e sobrevivência do negócio.
A assessoria contábil é uma relação consistente e a longo prazo entre os assessores,
empresários e gestores, que possibilita a integração de todas as áreas da empresa para
desenvolver projetos e negócios bem-sucedidos, por meio da oferta e implementação de
diversos benefícios para o negócio, como:
Interpretação assertiva de informações financeiras e econômicas;
Melhoria dos processos de gestão;
Planejamento estratégico e tributário;
Redução de custos e gastos desnecessários;
Sua empresa sempre em conformidade com a Lei;
Pagamento correto de todos os impostos;
Assertividade no processo de tomada de decisão com base em dados;
Maior controle financeiro e econômico;
Desenvolvimento empresarial;
Identificação de possíveis erros processuais;
Maior conhecimento sobre o funcionamento interno;
Auxílio no gerenciamento de possíveis crises;
Eficiência administrativa;
Equilíbrio das receitas e despesas;
Manutenção de um bom relacionamento com fornecedores e clientes;
Economia de tempo.
Entre outras vantagens para empresas que desejam crescer e prosperar financeiramente,
uma vez que a assessoria contábil serve como um norte para implantar melhorias e corrigir
falhas, com o objetivo de ajudá-lo a alcançar o sucesso.
A MF Assessoria Contábil pode te auxiliar com a contabilidade do seu negócio. Fale conosco
e tire suas dúvidas! Nossos especialistas estão sempre à disposição para garantir que você
tome as melhores decisões para o seu negócio.
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