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“Temos um mercado exigente que necessita de profissionais cada vez mais capacitados”.
Esta é uma frase que está em todos os noticiários do país, e para profissionais da área contábil e tributária
não é diferente.
Mas você sabe o que é educação continuada e quais os benefícios para a sua carreira profissional?
Neste e-book vamos falar sobre a contabilidade e a educação continuada, a recuperação de créditos
tributários, a revisão fiscal e a importância do aprimoramento contínuo dos profissionais.

O que é
A educação continuada é a constante qualificação do profissional, seja no âmbito acadêmico, profissional ou pessoal. Buscar a qualificação profissional é fundamental no mercado
de trabalho.
O ensino superior torna a pessoa apta a exercer aquela profissão. Mas estar permanentemente atualizado com as novas vertentes de sua atuação é necessário para ser lembrado
no mercado.
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Estar alinhado e apto para a executar diversas funções com qualidade, bem como atento às mudanças e
atualizações disponíveis em sua área é primordial em qualquer campo de atuação.

A contabilidade e a educação continuada
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, no Brasil existem mais de 500 mil
profissionais contábeis. Para que tenha destaque profissionalmente nos dias atuais, o profissional da contabilidade precisa se destacar em meio a uma concorrência muito acirrada e que oferece serviços similares. Sendo assim, a melhor alternativa é investir na diferenciação, tanto de postura pessoal quanto de entrega e
qualidade de trabalho.
Estamos em um período onde o trabalho operacional, praticado pela grande maioria, não atende às expectativas e necessidades das empresas, devido ao grande
volume de informações. É preciso que o profissional, assim como a tecnologia, evolua para um cunho estratégico, consultivo, individual.
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A Recuperação de Créditos Tributários
Uma grande oportunidade que a educação continuada pode possibilitar aos profissionais da contabilidade é a
Recuperação de Créditos Tributários. Em tempos de crise econômica e pandemia de COVID-19, profissionais
da contabilidade têm se enveredado, cada vez mais, neste nicho de mercado.
Independentemente do regime de tributação que a empresa esteja enquadrada (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real), a recuperação de créditos ocorre quando o contribuinte (pessoa jurídica ou física) obtém o direito de reaver valores de tributos pagos indevidamente ou a maior. Este procedimento pode ocorrer
tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial.

Exemplo:
Empresas inseridas no regime Simples Nacional que, em grande parte, possuem créditos a recuperar devido a pagamentos realizados a
maior, ocasionado pela incorreta segregação das receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação Monofásica ou à Substituição Tributária do PIS/Pasep e da COFINS.
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Para entender melhor como funciona todo o processo de Recuperação de Créditos Tributários é preciso
buscar qualificação com profissionais experientes e cursos reconhecidos no mercado.

A Revisão fiscal
Uma outra possibilidade que profissionais contábeis podem ter com a educação continuada é a oferta da Revisão Fiscal, que tem por objetivo detectar possíveis inconsistências e adequar as rotinas da empresa para
que fique em conformidade com as exigências legais. É preciso verificar se os procedimentos estão corretos
(classificação fiscal de mercadorias, enquadramento tributário, emissão de documentos fiscais, etc.) e se as
informações transmitidas ao Fisco são consistentes.
A revisão fiscal, ao identificar e corrigir procedimentos incorretos, reduz os riscos de notificações e autuações
fiscais, pode gerar redução de carga tributária e, até mesmo, identificar créditos oriundos de pagamentos indevidos ou a maior.

Exemplo:
Realizar análise e auditoria das atividades fiscais de uma empresa, relacionados a escrituração fiscal, cálculo tributário, pagamento de impostos,
emissão de notas fiscais e preenchimento de obrigações acessórias.
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Para tanto, é necessário o aprimoramento contínuo, uma vez que a legislação brasileira está em constante mutação.

A Contabilidade Consultiva
Trabalhar de forma consultiva é mostrar capacitação e diferencial, é evidenciar sua visão estratégica, de maneira a elaborar um planejamento para o futuro focado em resultados mensuráveis, sendo capaz de objetivo
a longo prazo e as ações necessárias para realizá-lo. Ofertar serviços personalizados, fazer a correta leitura e
interpretação de dados, identificar ocorrências, analisar os resultados, fazer recomendações e tomar decisões
que contribuam de maneira concreta para o negócio do cliente.
Estas são as atribuições do profissional que atua com contabilidade consultiva. Suas decisões e orientações estão embasadas em informações de qualidade. Praticar uma reflexão crítica sobre resultados, argumentos e processos existentes e transformar suas
conclusões em recomendações acionáveis, além de absorver mudanças e transformações de maneira positiva e resistir à pressão de situações adversas.
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Exemplo: a melhor maneira de aplicar a contabilidade consultiva, após a
capacitação, é elaborar um plano de ação e aplicar, fundamentando este
plano em conscientização, planejamento e execução.
Gerar guias, folha de pagamento, fazer um planejamento tributário e validar e entregar um SPED não é o suficiente para que seu trabalho seja um instrumento de controle e orientação útil e eficaz. É fundamental investir
na educação continuada para continuar em alta no mercado de trabalho.

Aprimoramento contínuo
Não necessariamente a educação continuada envolve um título de graduação ou pós graduação. É possível
se atualizar com workshops, seminários, cursos online, à distância, de curto prazo, entre outros.
Estar sempre atualizado a respeito de alterações nas regras fiscais, leis, processos e o que significam para
o seu cliente. Assim, a pesquisa, estudo e aprendizagem de novas soluções disponíveis no mercado e a reciclagem de conhecimento são atividades que devem fazer parte da rotina do profissional da contabilidade.
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Estar atento às inovações tecnológicas é fundamental para esse aprimoramento, uma vez que a tecnologia,
cada vez mais, faz parte da rotina profissional do contador. Um especialista deve conhecer as soluções de última geração e como utilizá-las. Faz parte de um trabalho consultivo fazer recomendações ao cliente a respeito
do uso das ferramentas mais eficazes.

A parceria contador e tecnologia
Pode-se afirmar que a legislação brasileira está viva, já que passa por modificações
constantes. Sendo assim, o trabalho do profissional da contabilidade pode ser facilitado por ferramentas que contribuem no seu dia a dia.
Ferramentas que realizem auditoria eletrônica de arquivos, além do cruzamento entre obrigações acessórias distintas, podem garantir ao profissional uma maior exatidão nas informações repassadas ao Fisco.
É fundamental se manter em constante atualização e ter acesso a soluções que permitam o seu crescimento profissional.
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Deixe o robô trabalhar para você!!!
Com o conjunto de soluções da e-Auditoria, 3ª geração de auditoria digital, você pode fazer tudo isso e
muito mais, de maneira simples e rápida. São oito ferramentas integradas, onde o robô realiza o serviço
que consome mais tempo do profissional tributário e o libera para a atividade intelectual e de valor reconhecido.

AUDITORIA DIGITAL A FAVOR DA CONTABILIDADE CONSULTIVA
Enquanto o robô trabalha para você, mantenha seu foco na estratégia!
Mais de 210 mil empresas auditam mensalmente
seus arquivos fiscais, contábeis e trabalhistas
com a solução da e-Auditoria.
Visite www.e-Auditoria.com.br
e saiba mais sobre a 3ª Geração de Auditoria Digital!

