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EDIÇÃO: 244
DICAS PARA SUA EMPRESA
Consultor fala sobre as principais dificuldades das MPEs
brasileiras
O consultor José Carlos Nogueira é engenheiro formado pela FEI
com pós- graduação na FGV, já prestou serviços para empresas do
porte da CSN e Villares e atualmente concentra seus esforços na
melhoria da eficiência das pequenas empresas brasileiras.
Infotec: Qual é o motivo da opção pela pequena empresa?
JCN: O grande motivo por esta opção é que acredito muito no
potencial existente nas MPEs (Micro e Pequenas Empresas) ,
principalmente como geradoras de empregos, um dos maiores, se não
o maior problema do país atualmente.
Infotec: Quais são as principais dificuldades encontradas pelas
pequenas empresas no Brasil?
JCN: As MPEs tem enorme dificuldade de acesso a novas
tecnologias ou novos conhecimentos. A maioria destas ferramentas
são voltadas para as médias e grandes empresas, e são sofisticadas
demais para a compreensão e absorção das MPEs, além da
necessidade, via de regra, de grandes investimentos com
equipamentos, consultorias e treinamentos para suas implantações.
Desta maneira as MPEs estão sempre defasadas tecnologicamente,
não sendo portanto competitivas no mercado em que atuam.
Infotec: De acordo com os dados do Sebrae, 40% das empresas
abertas no país não sobrevive mais de 5 anos. Quais são as fases
críticas da vida de uma pequena empresa?
JCN: Toda a empresa após a abertura necessita evoluir, pois sem a
evolução tende a ficar obsoleta e portanto fadada ao
desaparecimento. Um fato importante para que isso possa ocorrer é o
novo empresário se dar conta que existe uma diferença entre "fazer" e
"fazer fazer", e que a partir de um determinado instante sua nova
função é fazer com que as tarefas operacionais do dia a dia da
empresa possam ser feitas pelos seus funcionários, ficando para ele a
gestão da empresa. Para isto ele tem que se preparar e treinar seus
funcionários, se disponibilizando assim para funções mais
estratégicas, as quais somente ele pode exercer.
Infotec: Quais são os parâmetros para avaliar a gestão de uma
pequena empresa?
JCN: Uma empresa que tenha, qualidade, preço e prazo, compatíveis
com as exigências do mercado, paga em dia os seus compromissos,
remunera bem seus funcionários e colaboradores, e ainda assim é
rentável, podemos dizer que esta empresa tem uma boa gestão.
Infotec: Grande parte da literatura e estudos acadêmicos sobre gestão
empresarial em todo o mundo são voltados para a gestão de grandes
empresas. Quais são os métodos e técnicas corporativas que valem a
pena serem aplicadas nas pequenas?
JCN: A afirmativa de que grande parte da literatura e estudos
acadêmicos sobre gestão empresarial são dedicados a gestão de
grandes empresas é verdadeira, porém atualmente já existe uma
preocupação maior com a alta taxa de mortalidade das MPEs. O
Sebrae é um exemplo vivo deste fato, e vem desenvolvendo um
excelente trabalho na alavancagem destas MPEs, disponibilizando
uma série de produtos e serviços para estas empresas em todo o
Brasil. Estamos no momento juntamente com a ANPEI (Associação
Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas
Inovadoras), por solicitação e contratados pelos Sebrae, implantando
um novo programa, ainda a nível piloto, denominado Alavancagem
Tecnológica, que foi criado e desenvolvido especificamente para as
MPEs. Este programa, apesar de estar no seu início, já tem
demonstrado ter grande potencial para alavancagem destas empresas.
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COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual dos
honorários. O percentual utilizado foi baseado nos
índices que medem a inflação do período e na demanda
de serviços de cada empresa. Essa alteração torna
necessário em virtude de reajustes: salariais, Energia
Elétrica, Telefonia, Material de Escritório, Combustível,
etc...
As grandes mudanças impostas pelos Orgãos
Governamentais está fazendo com que cada vez mais a
mão de obra que a Empresa Contábil utiliza seja cada
vez mais qualificada, o que representa um custo maior
para o Escritório. Nos colocamos à disposição de todos
os Clientes para qualquer esclarecimento sobre os
valores lançados no Recibo do Escritório;
Dia 09/07/2014 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932);

No dia 20/06/2014 o escritório
permanecerá fechado por motivo de
compensação.
ATENÇÃO:
Nos dias dos jogos do Brasil na copa, o
Escritório permanecerá fechado a partir de 1 hora antes
do inicio da Partida.

No dia 11/07/2014, 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

