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EDIÇÃO: 257
DICAS PARA SUA EMPRESA
Entendendo a crise
As crises separam os fortes dos fracos: quem é forte torna-se ainda
mais fortalecido e quem não aguenta o tranco, não vê nenhuma outra
saída senão fechar as portas do negócio. Apesar da palavra “crise” ser
negativa, você, empresário deve fazer um esforço para encará-la
como a oportunidade de realmente firmar seu empreendimento no
mercado e torná-lo ainda mais competitivo.
A primeira dica para sair da crise é se antecipar aos momentos de
dificuldade e capacitar-se de modo a suportar o “rojão”. Estar sempre
atualizado sobre as novidades que envolvem seu produto ou serviço,
procurar cursos de qualificação para você e seus funcionários e estar
sempre atento a congressos e revistas especializadas são maneiras de
evitar a crise.
Como vencer a crise
Como sair da crise? Uma analogia interessante pode lhe apontar o
caminho, empresário. Por que as pessoas recorrem a psicólogos?
Porque os pacientes estão tão envolvidos com os problemas e
viciados nas velhas práticas que não conseguem enxergar a saída.
Nesse caso, os terapeutas conseguem analisar a situação à distância,
de forma a enxergar melhor as falhas e o que pode ser corrigido. Essa
relação paciente-psicólogo pode ser transportada para empresárioconsultor. A crise cega o empreendedor para as oportunidades de
inovar e sair dos momentos de dificuldade mais fortalecido. Nessa
hora, entra o consultor, que já “tratou” de muitos casos semelhantes e
pode dar a solução com maior facilidade aos problemas encarados
pelo proprietário de micro ou pequeno negócio.
Para superar a crise, tome uma atitude! Recupere o otimismo, busque
reciclar-se quanto às novidades de mercado e peça os preciosos
conselhos dos consultores do Sebrae. A inovação pode surgir nos
momentos de dificuldade. Aja com atitude e determinação!

JULHO/2015
COMUNICADOS A CLIENTES:
CUIDADO: Setembro é data base do comércio.
Portanto, se uma empresa comercial der Aviso Prévio
(indenizado ou não) para o empregado estará sujeita ao
pagamento de multa indenizatória;
Nos meses de maio e junho entregamos a declaração
de Imposto de renda das Empresas, que será cobrada
posteriormente;
Todo ano as Empresas estabelecidas no município de
Piracicaba deverão pagar Taxa de Poder de Polícia ou
Licença para funcionamento para a Prefeitura
Municipal. A empresa que não receber o carnê/guia de
cobrança até 15/07/2015 deverá retirá-lo junto a
Prefeitura Municipal.
Dia 09/07/2014 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932);
No dia 10/07 (sexta-feira) o escritório permanecerá
fechado por motivo de compensação;
Atenção!!
INSS Empregado(a) Doméstico(a):
vencimento até dia 07 do mês seguinte.
R.A.I.S. (Relação Anual de Informações Sociais)
É uma obrigação acessória entregue com todas
informações sobre cada empregado referente ao ano
anterior. Nesse documento são informados todos os
salários, férias e alimentação do trabalhador.
Entendendo as dificuldades do momento, o serviço de
elaboração da RAIS será cobrado em 3 parcelas, nas
competências junho, julho e agosto de 2015.
Dia 08/07 (Quarta-Feira):
Festa “ Julhina” na NR Contábil.
Durante todo o dia serão servidos a todos que
visitarem o Escritório comes
e bebes típicos da época.
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

Fonte: Sebrae

30 anos Contabilizando Sucessos...

