SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

A DIFÍCIL TAREFA DE COBRAR O PREÇO
JUSTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
Para nós, profissionais da área contábil, que estamos familiarizados
com os números, o ato de apurar os custos dos serviços prestados e a
estipulação do valor dos honorários cobrados deveria ser
relativamente simples, mas, na prática a realidade é outra.
Uma das dificuldades encontradas é quando um cliente está em
fase de expansão, exigindo cada vez mais atenção de nossa equipe,
principalmente na área tributária, mas ainda sem a rentabilidade ideal
de qualquer negócio nesse momento. Precisamos estar atentos para
não nos tornarmos um “investidor” do negócio, situação que ocorre
quando o empresário faz um apelo para a manutenção dos honorários
nas bases atuais, prometendo uma adequação futura.
Cuidado, se você não tiver o custo da operação na ponta do lápis,
correrá o risco de vender seu produto (serviço) por um longo período
com prejuízo. Como você não é sócio do negócio e sua empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, isso seria um péssimo negócio.
Esse tipo de situação acontece porque muitos profissionais ainda
têm a ilusão de que, participando desde o início de um novo
empreendimento, haverá um reconhecimento futuro, com a
adequação no valor dos honorários cobrados, quando na realidade o
que acontece é exatamente o contrário: quanto maior a
empreendimento, mais difícil será a negociação dos honorários pelos
serviços prestados.
Em outros casos, são feitos novos arranjos societários, com a
criação de holding, administradora de bens, filiais ou até mesmo a
criação de outros negócios que acabam fazendo parte de um grupo de
empresas. Nesses casos, dependendo do porte de cliente, a barganha
para a redução dos valores cobrados, com a justificativa de que você
está ganhando no volume é ainda maior.
É claro que devemos oferecer uma tabela diferenciada quando se
tratar de grupos econômicos, mas essa redução jamais pode prejudicar
a rentabilidade mínima incidente sobre aquela operação.
Para finalizar, os sindicatos contábeis de cada região oferecem uma
planilha referencial de honorários, que pode ser utilizada como
parâmetro para a cobrança dos serviços contábeis, mas somente quem
executa o serviço é que pode analisar a complexidade dos serviços a
serem executados e o custo da estrutura necessária para oferta de um
serviço de qualidade.
Fonte: Isaac Rincaweski

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
Se você procura uma oportunidade no mercado de trabalho, o
SINDICONTA-RS pode auxiliar você!
Nosso Sindicato recebe currículos de alunos e profissionais que
estejam procurando estágio ou oportunidade de emprego. Com isso,
realizamos um intercâmbio entre empresas interessadas em ampliar ou
preencher seu quadro de vagas, por meio de um setor específico e
qualificado, o qual dispõe de credenciais necessárias para atender
empresas, estudantes de Ciências Contábeis, principalmente na área de
Departamento Fiscal e Pessoal, e de outros cursos também.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos
do SINDICONTA-RS, pelo e mail estagios@sindiconta.com.br.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346
6362, pelo site www.sindiconta.com.br ou em nossa fan page no
facebook (facebook.com/Sindiconta RS).

CURSO
Curso Lei 12.973/2014 de 13/05/2014
Planejamento e Atualização do IRPJ e CSLL para 2014
Dia: 27/06 – Sexta-feira
Carga Horária: 8h/a
Horário: das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min
Instrutor: Sergio Renato Reolon Martins – Consultor Lefisc
Local:Auditório do SINDICONTA-RS
Rua Hoffmann, 724 – Porto Alegre/RS.
Informações pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br ou no
site www.sindiconta.com.br.
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