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Quem sou eu na contabilidade?
Coordenadora da Qualidade em Escritório Contábil

Processos de Gestão de Pessoas

Implantação Contabilidade Digital 

Filha e irmã de contadores 



Impactos gerais da pandemia 
Embora ninguém tivesse esperando enfrentar uma pandemia no Brasil, a vida de
todos foi impactada.

Mas a pandemia não veio acompanhada só da preocupação com a saúde.

Desemprego Informalidade Home office

Redução de
jornadas

Insegurança no
trabalho presencial

Período de
adaptação



Necessidades Básicas 
Em pesquisa realizada pelo time de Insights &
Analytics Integrated Brasil do Google, os
pesquisadores estão sugerindo que por conta da
pandemia, os seres humanos estão voltando ao mais
básico, criando uma nova estrutura em termos de
necessidades.



Necessidades Básicas 



As inúmeras situações geradas pela COVID-19 vem causando danos não só à
saúde física, mas também à saúde mental das pessoas.

Impactos emocionais

Ansiedade Sentimentos de
desamparo e impotência 

Negação da
realidade

Medo do contágio Ataques de pânico Depressão



Impactos na contabilidade geral
Medidas de redução de impacto na economia
Em razão dos profundos impactos econômicos, diversas medidas foram
sendo adotadas ao longo do ano de 2020 com a finalidade de minimizar
os efeitos danosos da crise

Digitalização das atividades 
Importante o compartilhamento de dados em nuvem, de forma que não
seja preciso ter acesso a documentos físicos para cumprir obrigações
fiscais.

Contabilidade Consultiva
Um dos desafios da contabilidade é se tornar mais consultora e menos intermediária contábil ou
remetente de obrigações fiscais. Cabe ao contador ajudar na tomada de decisões.
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Impactos na contabilidade pública
O ano de 2020 foi marcado pela publicação de uma série de leis e de normativos do
Governo, que buscaram conter os impactos negativos gerados pelo novo
coronavírus. Muitos desses documentos foram construídos a partir da assessoria dos
contadores do setor público.     

Acompanhamento dos gastos públicos relacionados à Covid-19
quais itens de custo têm sido mais consumidos pelo Governo federal
verificar o aumento dos custos do Ministério da Saúde

Convergência das normas contábeis ao padrão internacional



Melhor acesso aos dados e
informações

Novas plataformas e
ferramentas

Mais transparência



Vocês fizeram a
diferença!



Evita desafios
Desiste facilmente
É resistente às mudanças 
Vê esforços como algo
improdutivo 
Ignora críticas construtivas
Sente-se ameaçado pelo sucesso
alheio

Mindset Fixo

Procura aprender sempre, por isso
tende a abraçar desafios 
Persiste até o fim 
Se empolga com novidades 
Vê esforço como aperfeiçoamento 
Aprende e cresce com as críticas
Se inspira no sucesso do outro 

Mindset de crescrimento

Adaptação à nova realidade



Qual o seu mindset?





Independente do que escolher, não pare
de crescer...

Mantenha-se em constante crescimento,
aprenda...mude... e principalmente,
aproveite a jornada!



Obrigada!

(31) 9 8814-8218

@nanpneuro


