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DICAS PARA SUA EMPRESA

Quais são os principais erros na gestão de uma
pequena empresa familiar?
As micro e pequenas empresas, no Brasil, geram mais da
metade dos empregos com carteira assinada e, se
acrescentarmos a participação dos empreendedores e seus
familiares, teremos cerca de dois terços do total das
ocupações no setor privado brasileiro. Apesar de sua
enorme importância, muitas empresas de pequeno porte
fecham as portas nos primeiros cinco anos.
Muitas empresas começam com um foco definido e depois
de alguns meses passam a atuar em áreas que não têm
absolutamente nada a ver com o negócio original. Isso acaba
dividindo a atenção e prejudicando a melhoria do principal
serviço ou produto da empresa.
Veja abaixo cinco erros comuns que se conhecidos e
evitados pelo empreendedor podem diminuir as chances da
empresa fechar:
1. Falta de planejamento
A falha mais comum é o excesso de improviso gerado pela
falta de um planejamento básico. Muitos empreendedores
confiam demais em sua intuição e atuam na base da
tentativa e erro olhando apenas o curto prazo.
2. Privilegiar parentes
Empregar parentes é absolutamente normal e, muitas vezes,
necessário por uma questão de confiança e diminuição de
custos. O problema começa quando não há controle de
horários ou cobrança por resultados. Isso causa perda de
autoridade e dá mau exemplo para os demais funcionários.
3. Misturar finanças
Misturar as finanças particulares com as despesas do dia-adia da empresa costuma causar um total descontrole de
gastos. É fundamental ter contas bancárias separadas,
definir uma retirada mensal fixa e ter disciplina para não
usar o caixa da empresa para fins pessoais.
4. Não ter experiência
Os empreendedores de primeira viagem deveriam estudar
muito bem os mercados em que pretendem atuar antes de
abrir qualquer negócio. É comum empresários falidos
dizerem que jamais entrariam no ramo se soubessem como
funcionava ou que teriam agido de maneira diferente se
analisassem melhor o negócio.
5. Mau atendimento
Pequenas empresas deveriam dar enorme importância à
satisfação de seus clientes e isso muitas vezes não acontece
com a desculpa de que um serviço de primeira custa caro.
Na verdade, o maior custo vem do mau atendimento que
acaba afastando os consumidores e prejudicando o
desenvolvimento de qualquer negócio.
Fonte: site exame.com (Eduardo Ferraz)
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Nos dias 27/02 e 28/02 (carnaval) o escritório
permanecerá fechado por motivo de compensação;
Esclarecemos a todos que, no período do
Carnaval, não existe nenhum feriado previsto em lei.
Portanto, muitas Empresas que suspendem as
atividades neste período costumam compensar esses
dias/horas;
Laudo de Vistoria de Bombeiro: todas as
empresas, independente da área construída que
utilizam ou da atividade que exercem, estão
obrigadas a manter Laudo de Vistoria de Bombeiro
dentro do prazo de validade e afixado no
estabelecimento. O escritório pode pedir o laudo ou
sua renovação quando o imóvel for térreo (1
pavimento), possuir área construída de até 200 m²,
tiver saída de frente para a rua, e nele for
desenvolvida atividade de baixo risco de incêndio.
Para os demais casos é necessário contratar um
engenheiro com CREA. Cabe ao sócio da empresa
acompanhar o vencimento desse Laudo e solicitar
providências para obtenção ou renovação;
Neste mês de fevereiro os autônomos e/ou
profissionais
liberais
deverão
recolher
a
Contribuição Sindical;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física: a
partir de março, estaremos iniciando os trabalhos de
preparação/ execução. Comece a reunir os
documentos (extratos, recibos médicos, documentos
de compra/venda de veículos e imóveis).
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.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

Serviço com qualidade

é o nosso Objetivo

