INFORMATIVO

EDIÇÃO: 208
DICAS PARA SUA EMPRESA
“A MARTELADA”
Um navio carregado de ouro atravessava o oceano
quando, de repente, o motor enguiçou. Imediatamente, o
comandante mandou chamar o técnico do porto mais
próximo. Ele trabalhou durante uma semana, porém sem
resultados concretos. Chamaram então o melhor
engenheiro naval do país.
O engenheiro trabalhou três dias inteiros sem descanso
mas nada conseguiu.
A empresa proprietária do navio mandou buscar o maior
especialista do mundo naquele tipo de motor. Ele
chegou, olhou detidamente a casa de máquinas, escutou
o barulho do vapor, apalpou a tubulação e, abrindo uma
valise, retirou um pequeno martelo. Deu uma martelada
em uma válvula vermelha que estava meio solta e
guardou o martelo de volta na valise. Mandou ligar o
motor e este funcionou na primeira tentativa.
Dias depois, as contas chegaram ao escritório da
empresa de navegação: por uma semana de trabalho, o
técnico cobrou R$700; o engenheiro naval cobrou por
três dias de trabalho R$900; já o especialista, por sua
vez, cobrou R$10.000,00 pelo serviço.
Atônito com o valor da conta, o diretor financeiro da
empresa enviou um telegrama ao especialista,
perguntando:
- Como você chegou a esse valor de R$10 mil reais por
cerca de 1 minuto de trabalho e uma única martelada?
O especialista enviou os seguintes detalhes de cálculo à
empresa:
Por dar uma martelada – R$ 1,00
Por saber onde bater o martelo – R$ 9.999,00

O que vale, para algumas situações na vida, não é dar a
martelada, e sim saber onde bater o martelo; a
martelada em si podemos delegar para outro.

JUNHO/2011
COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
na demanda de serviços de cada empresa. Este
reajuste se torna necessário em virtude de: reajustes
salariais, diversos reajustes da Energia Elétrica,
Telefonia, Material de Escritório, Combustível,
etc...
Juntamente com o reajuste, estamos fazendo ajustes
entre volume de serviço e os honorários. Nos
colocamos à disposição de todos os Clientes para
qualquer esclarecimento sobre os valores lançados
no Recibo do Escritório;
O Cliente que desejar aumentar seu salário de
Contribuição para o INSS, deverá entrar em contato
com o escritório, para solicitar sua alteração e
determinar o novo valor. É importante esclarecer
que não existe mais classe salarial, e que cada
contribuinte pode recolher de acordo com sua renda
e vontade;
Dia 09/07/2011 é feriado estadual (Dia do
Soldado Constitucionalista);

No dia 15/07/2011, haverá Festa
“Julhina” no NR Contábil. Durante todo o
dia, serão servidos comes e bebes típicos a
todos os clientes que comparecerem ao
Escritório.
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 17:30 Hs

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

