IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE
Qual a importância da Contabilidade para a Gestão Empresarial?
A Contabilidade exerce um papel relevante na gestão empresarial, à medida
que fornece subsídios ao administrador no processo de tomada de decisões.
Através dela, o gerente é capaz de fazer uma avaliação da situação patrimonial
da empresa, prognosticar tendências, planejar atividades.Para tal, a
contabilidade se utiliza de diversas técnicas e instrumentos, tais como:
escrituração, demonstrações contabeis, análise e interpretação das
demonstrações contábeis, auditoria e perícia.O fator negativo da contabilidade
nas empresas surge quando o profissional a utiliza para atender interesses
próprios ou de terceiros de forma fraudulenta, fugindo, assim, ao campo da
ética que deve prevalecer em toda relação de trabalho.

Qual é a importância da Contabilidade Moderna nas empresas?

VALOR DA CONTABILIDADE MODERNA PARA AS EMPRESAS NOS DIAS
ATUAIS

A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das empresas e das
pessoas.
No mundo atual, as empresas necessitam da maior quantidade de informações
possíveis, vindas de todos os ambientes com que ela se relaciona: - ambientes
internos (colaboradores, diretores), e
- ambientes externos (fornecedores, clientes, público em geral, meio
econômico e político).

As informações vindas de profissionais da área contábil, através de seus
relatórios e pareceres trazem inúmeras vantagens aos empresários, tais como
a solução de problemas e tomada de decisão com segurança e confiabilidade
ao empresário, firmando-se cada vez mais no mercado.
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O profissional da área contábil deve ser explorado ao máximo dentro da
empresa, ou em caso de terceirização em seu escritório, pois hoje, este
profissional não é apenas um guarda-livros do passado, ele não serve apenas
para preencher tributos e declarações para o fisco, não é um “Darfeiro”. O
profissional da contabilidade moderna, deve ter o controle da saúde da
empresa, tem que sentir os sintomas de desgastes e crises, deve prestar
informações para o processo de tomadas de decisões e tem que participar
ativamente da administração da empresa.
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