A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADADE PARA
SUPERMERCADOS
Com milhares de supermercados no Brasil e uma concorrência
tão acirrada, é melhor ter uma equipe especializada por perto!
Se ter um negócio no Brasil não é uma tarefa simples, ter um supermercado
então, é praticamente um ato de bravura! São inúmeras questões muito
particulares, muitos detalhes, muitas obrigações e afazeres que só
especialistas no assunto são capazes de compreender, e é exatamente por
isso que contar com o apoio de uma Assessoria Contábil especializada em
Contabilidade para Supermercados pode fazer total diferença no dia a dia do
seu negócio varejista.
“Os dados gerados pela contabilidade para supermercados faz total
diferença na Gestão Estratégica do Negócio”
A gestão de um comércio varejista que já experimentou a realidade de ter o
apoio de uma equipe de profissionais contábeis especializados em
Contabilidade para Supermercados atuando ativamente em seu negócio, não
abre mão deste diferencial, afinal são muitas as vantagens que um contador
especialista neste tipo de estabelecimento pode proporcionar, como veremos a
seguir.

Confira os benefícios gerados pela Contabilidade para
Supermercados!
Economia e Redução de riscos com multas e autuações desnecessárias!
O primeiro grande benefício gerado pela Contabilidade para Supermercados se
refere à tributação deste tipo de estabelecimento, afinal, a grande variedade
de produtos oferecidos por um supermercado é um desafio para qualquer
profissional contábil, e um desastre para quem não é um especialista! São
milhares de produtos diferentes, e cada um com seu tratamento específico:
substituição tributária, tributação monofásica, isenção, alíquota zero, redução
da base de cálculo, etc.
Caso a equipe de assessoria não seja especializada em contabilidade para
supermercados, as chances e que a gestão do empreendimento acabe

deixando passar detalhes que poderiam provocar uma sensível redução dos
seus impostos são enormes. E mais, sem o apoio de especialistas, poderiam
deixar passar detalhes que, com certeza, provocariam multas e outras
penalidades que, eventualmente, causariam prejuízos irreparáveis ao
empresário e ao negócio.
Gestão de RH e Departamento Pessoal eficiente!
Uma Contabilidade Especializada em supermercados pode ser um grande
diferencial também com relação ao Departamento de Pessoal. Com a Reforma
Trabalhista e as novas possibilidade introduzidas na CLT é importante que seu
contador conheça a rotina de um supermercado e esteja alinhado com a sua
administração para reconhecer a aplicar as melhores formas de contratação e
remuneração admitidas em lei, com vista a suprir a sua demanda por pessoal
com o máximo de economia permitida em lei.
Organização Financeira e apoio estratégico à gestão!
Uma característica bem específica dos Supermercados é que, em geral,
trabalhar com margens de lucro muito apertadas, exige uma grande habilidade
na hora de fazer as compras e na hora de formar preços. É neste ponto
também, que uma Contabilidade Especializada em Supermercados, que já
conhece muito bem as particularidades do segmento é capaz de apoiar com
números e informações precisas sobre a saúde financeira da empresa, e
podem fazer total diferença entre o sucesso ou não do seu Supermercado.
Outro ponto bem específico dos Supermercados em geral, é a urgência nas
suas demandas, seja em função do Departamento de Pessoal, que devido a
alta quantidade de funcionários, sua rotatividade e baixa qualificação
costumam causar muitos problemas que precisam de respostas imediatas, seja
em função de questões financeiras ou tributárias que são especialmente
urgentes devido a já citada baixa margem de lucro e as suas obrigações
tributárias.
E é exatamente pensando nesta urgência que uma Contabilidade
Especializada em Supermercados precisa focar grande parte da sua atenção,
afinal, não basta trazer respostas corretas, em se tratando de supermercados
elas precisam ser corretas e rápidas, sob pena de complicar – e muito! – a
rotina e a administração do seu comércio varejista.
Aqui na ROCA CONTABILIDADE nos especializamos em CONTABILIDADE
PARA SUPERMERCADOS e entendemos a rotina do seu negócio, o seu dia-adia, as duas dores e sabemos exatamente como resolvê-las. E aqui você pode
conhecer algumas das vantagens em contar com a nossa assessoria, mas

acima de qualquer coisa, acreditamos que a Contabilidade deve estar próxima
e ser a principal parceira de negócios de um Supermercado, seja para lidar
com seus tributos, contribuir com suas estratégias ou ajudar a aumentar os
seus lucros.
Agende uma reunião com um de nossos especialistas e vamos conversar
sobre um futuro lucrativo e sustentável do seu estabelecimento. Estamos
esperando por você!
Até breve...

