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DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

A Empresa ao longo da história

Dia 20 de novembro é FERIADO no Município
de Piracicaba (Aniversário da Morte de Zumbi dos
Palmares);

A filosofia das empresas passou por três fases. A primeira
é representada pelo filme Tempos Modernos, de Chaplin em que a única coisa que interessava às empresas era o
lucro: nenhuma preocupação com a vida dos empregados,
que eram tratados como engrenagens de uma máquina;
nenhuma preocupação com o meio ambiente, que podia ser
degradado impunemente. É a empresa "máquina".
A segunda fase está descrita no livro The OrganizationMan, de Whyte Jr. - em que a empresa descobre a
importância de seus empregados sentirem-se bem dentro
dela. São feitos todos os esforços para que eles tenham
relações harmoniosas entre si e se identifiquem
afetivamente com os interesses da empresa. A empresa
deve ser o mundo do empregado e a imaginação do
empregado deve estar restrita ao mundo da empresa. É a
empresa "família", auto-suficiente e fechada em si mesma.
A terceira fase, que é a que estamos vivendo no momento,
se caracteriza por uma revolução de valores. Se, na
primeira e na segunda fases a empresa olhava para o
mundo exterior apenas como "mercado", isto é, lugar do
lucro, agora ela olha para o mundo exterior como um
espaço de vida do qual é preciso cuidar. Às relações
comerciais agrega-se agora uma dimensão ética: o cuidado
com o meio ambiente, a cultura, a educação, o bem-estar,
não só dos empregados, mas de toda a comunidade que
cerca a empresa.
A empresa se descobre como companheira, junto com
outros homens, de um espaço comum que deve ser objeto
de cuidado, pois o que está em jogo é a qualidade de vida.
É a empresa "cuidadora" ou, se quiserem, numa linguagem
poética, empresa "jardineira"... Gosto da imagem da
jardinagem como metáfora para essa relação de cuidado
com o meio ambiente e com as relações entre as pessoas.
Isso quer dizer que, ao lado do motivo financeiro "lucro"
as empresas estão trabalhando sob motivos éticos.
Penso que os empresários, como "regentes de orquestra",
poderiam pensar um programa educativo para os seus
"músicos" em três movimentos:
Primeiro movimento: "A empresa: lugar bom de se viver".

Dia 08 de dezembro é FERIADO no Município
de Piracicaba. Porém, as empresas do comércio
geralmente trabalham neste dia e compensam
posteriormente;
No mês de dezembro de 2010, como em todos os
anos, o escritório permanecerá fechado em virtude
de férias coletivas no período de 21/12/2010 a
31/12/2010. Será mantido atendimento emergencial,
utilizando-se secretária eletrônica para contatos;
Os comprovantes de pagamento: Água, Luz,
Telefone, Guias de Impostos, Rescisão de Contrato
e Recibo de Férias, devem ser enviados ao
Escritório sem falta;
As Encadernações de livros fiscais referentes ao
exercício anterior serão cobradas no próximo recibo
(Dezembro/2010);
Cliente: Estamos na era da vigilância eletrônica.
Portanto, toda compra e venda que a sua empresa
realiza é automaticamente informada à Secretaria da
Fazenda do Estado.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Segundo movimento: "A empresa: lugar bom de se
pensar..."
Terceiro movimento: "A empresa: cuidadora do mundo"
Texto de Rubem Alves
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