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DICAS PARA SUA EMPRESA
O CUSTO BRASIL E A CULPA DO
CONSUMIDOR
Que atire a primeira pedra quem nunca contribuiu
para o custo Brasil – aquela ideia de que tudo é mais
caro aqui do que lá fora. Na busca por culpados,
muito se fala da carga de impostos, da
incompetência governamental, do lucro inflado dos
empresários, dos juros bancários e da falta de
infraestrutura. Tudo isso é verdade. Poucos
percebem que o comportamento do consumidor
também tem alto impacto em nossos preços.
Para começar, nosso consumo é de má qualidade. A
mania de ostentação nos leva a comprar casas que
não podemos decorar, carros que não levamos para
viagens, smartphones poderosos que não ganham
aplicativos úteis. Isso porque o dinheiro não dá para
tudo. Pagamos caro pelo hardware e ignoramos que
precisamos de verba para o software. Quando esse
software é mesmo necessário, sua compra leva as
contas ao vermelho.
O custo Brasil surge, nesse caso, da inadimplência
dos maus compradores e da escassez de dinheiro
resultante do pagamento excessivo de juros sobre
crédito de má qualidade. É muita gente cobrindo
contas no vermelho, recorrendo a empréstimos
pessoais e consumindo crédito que deveria ser
usado para criar novos negócios e gerar renda.
Gustavo Cerbasi (Revista Época)

Não valorizar seu Contador é dar um tiro
no próprio pé!
Os empresários e gestores não se enganem, o
lucro ou o prejuízo de sua empresa pode estar
nas mãos do seu contador. De que forma?
Levando sua empresa a pagar tributos mais do
que deve, ou não pagando o que deve, deixando
sua empresa vulnerável à fiscalização.
COMUNICADO A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste
anual dos honorários. O percentual utilizado foi
baseado nos índices que medem a inflação do
período, na demanda de serviços de cada empresa, e
considerando o atual momento da economia do país.
Essa alteração se torna necessária em virtude de
reajustes: salariais, Energia Elétrica, Telefonia,
Material de Escritório, Combustível, etc...
As grandes mudanças impostas pelos Orgãos
Governamentais estão fazendo com que cada vez
mais a mão de obra que a Empresa Contábil utiliza
seja melhor 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 09/07/2016 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932).
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

No dia 08/07/2016 haverá Festa “Julhina”
na NR Contábil. Durante todo o dia, serão
servidos comes e bebes típicos a todos os
clientes que comparecerem ao Escritório.

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

