INFORMATIVO

EDIÇÃO: 269
DICAS PARA SUA EMPRESA
CONTROLE DO DESEMPENHO DA EMPRESA
Planejar é importante na gestão de qualquer negócio.
Controlar, muito mais. Pouco adianta traçar planos se não for
feito o acompanhamento dessas ações. Assim, planejar e
controlar são os lados opostos de uma mesma moeda, mas que
se complementam.
Avaliar o desempenho de qualquer atividade e/ou empresa é,
portanto, de fundamental importância para orientar a tomada
de decisão e sua condução no contexto competitivo em que se
transformaram os negócios. Tal prática sinaliza se os negócios
caminham de acordo com os objetivos planejados ou se
necessitarão de modificações em seu curso.
Com relação a custos e despesas, por exemplo, a
desorganização no controle afeta a lucratividade e pode,
muitas vezes, enganar o empresário, ao ponto dele estar
perdendo dinheiro quando pensa estar ganhando. O problema
maior neste caso é quando ele nem sequer conhece as razões
que o levam a esta situação.
Até determinado tamanho, a empresa pode até conviver com
tal situação. No entanto, quando começa a crescer e gerar um
volume maior de transações comerciais, ela acaba exigindo
uma mudança de postura, às vezes até em condição
emergencial, dado que se transforma em ingrediente
fundamental para sua sobrevivência.
É fato que muitas pequenas empresas não têm qualquer
sistemática para operar seus custos. Esse resultado retrata uma
realidade marcante: a forma intuitiva é, muitas vezes, utilizada
na administração das finanças dessas empresas, inclusive sob
forte pressão, com grande parte de seu tempo e esforços
dedicados para apagar incêndios.
Não obstante tais resultados, por questões culturais, o
brasileiro não tem o hábito de buscar orientação para melhor
fazer a sua gestão financeira. Corretas ou erradas deve-se
saber que tais decisões afetam rapidamente a competitividade
de qualquer empresa.
Portanto, frente a estes apontamentos, qual a situação de sua
empresa? Se você tem as respostas, parabéns! Continue
trabalhando com a prática do planejamento e, principalmente,
dos controles. Do contrário, comece a pensar nisso desde já.
Uma ação inicial e bem simples é reservar, diariamente, um
tempo para examinar as contas da empresa.
Uma atenção especial deve ser reservada aos controles sobre
as compras, vendas, folha de pagamento, bancos, contas a
receber e a pagar, impostos, gestão de preços, margens de
lucro etc., pois para vender bem é preciso, antes, controlar
bem. Um erro cometido no passado pode não ser recuperável,
dependendo de suas circunstâncias.
Se você não tiver conhecimento suficiente para a execução de
alguns desses controles, recorra ao auxílio de profissionais
especializados para colaborar na gestão financeira de sua
empresa. O que está em jogo é a saúde financeira de sua
empresa. Será que ela não merece o melhor de sua atenção?
Empresa sã, empresário são!
Fonte: Site NR Contábil

JULHO/2016
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;
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 15/07/2016 deverá retirá-lo junto a
Prefeitura Municipal.
Dia 09/07/2016 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932);
Julho é mês de férias de seu filho. Faça a experiência
de levá-lo um dia à sua empresa e mostre a ele seus
processos e funcionamento. Isso fará com que ele se
aproxime, valorize-a e comece a se sentir responsável
por ela.
R.A.I.S. (Relação Anual de Informações Sociais)
É uma obrigação acessória entregue com todas as
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 2016.
Dia 08/07 (Sexta-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

30 anos Contabilizando Sucessos...

