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Você conhece a parábola da Demissão da Formiga
Desmotivada?
“Todos os dias, uma formiga chegava cedinho ao
escritório e pegava duro no trabalho”. A formiga era
produtiva e feliz.
O gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar
sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão,
seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma
barata, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita
experiência como supervisora.
A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o
horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata
precisou de uma secretária para ajudar a preparar os
relatórios e contratou também uma aranha para
organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas.
O marimbondo ficou encantado com os relatórios da
barata e pediu também gráficos com indicadores e
análise das tendências que eram mostradas em reuniões.
A barata, então, contratou uma mosca, e comprou um
computador com impressora colorida. Logo, a formiga
produtiva e feliz, começou a se lamentar de toda aquela
movimentação de papéis e reuniões!
O marimbondo concluiu que era o momento de criar a
função de gestor para a área onde a formiga produtiva e
feliz, trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que
mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma
cadeira especial... A nova gestora cigarra logo precisou
de um computador e de uma assistente a pulga (sua
assistente na empresa anterior) para ajudá-la a preparar
um plano estratégico de melhorias e um controle do
orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já
não cantarolava mais e cada dia se tornava mais
chateada.
A cigarra, então, convenceu o gerente marimbondo, que
era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas, o
marimbondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a
unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como
antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora,
muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da
situação. A coruja permaneceu três meses nos
escritórios e emitiu um volumoso relatório, com vários
volumes que concluía: Há muita gente nesta empresa!
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Empresas do Comércio: A abertura em alguns
feriados é permitida desde que seja cumprido o
acordo firmado pelos sindicatos da categoria,
quanto à remuneração dos empregados que
trabalham nessas datas e paguem as contribuições
Assistencial e Sindical 2016 ao sindicato Patronal.
A empresa enquadrada no Simples Nacional não
teria que pagar tais contribuições. No entanto, para
liberar o acordo, o sindicato exige o pagamento.
Consulte o escritório para esclarecimentos;
Neste mês de maio, como em todos os anos, os
honorários são reajustados de acordo com os índices
de Inflação do período e volume de serviços;
Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes
que cooperaram com o escritório nos meses de
março e abril, comparecendo e providenciando toda
a documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nas
datas marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros e falhas. Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se você, Cliente NR, não teve o atendimento que
merecia (estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões).
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
.

E adivinha quem o marimbondo mandou demitir?
“A formiga, claro, porque ela andava muito
desmotivada e aborrecida.”

Serviço com qualidade
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