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DICAS PARA SUA EMPRESA
Enfrentando uma Crise Financeira?
Quando se enfrenta uma crise financeira, é melhor não fazer nada
do que tomar uma atitude impensada, que possa prejudicar ainda
mais sua situação.
É bem verdade que a perspectiva de assistir passivamente à
evolução do seu saldo devedor lhe pareça impossível, mas é
preciso cautela na hora de agir. Para ajudá-lo a não cometer erros
nesta fase delicada de sua vida, listamos abaixo algumas das
decisões que você deve evitar quando estiver enfrentando uma
crise financeira.
Não empreste mais dinheiro!
Por mais óbvio que esta recomendação pareça, na prática ela
acaba sendo esquecida pela grande maioria dos devedores.
Pressionado e angustiado com a situação, tudo o que o devedor
quer é um pouco mais de tempo para conseguir contornar a
situação, e daí a emprestar mais dinheiro é um pulo!
A perspectiva de usar o valor do novo empréstimo para pagar o
antigo é tentadora. Mas, na prática, ela é desastrosa, pois o que
acontece é que você até paga a outra dívida, mas não tem recursos
para arcar com o pagamento do novo compromisso.
Não se apegue aos bens e ao estilo de vida
A maior dificuldade de quem enfrenta uma crise financeira é se
conscientizar de que a sua vida precisa mudar drasticamente, se
quiser sair dessa situação.
Se for necessário cortar gastos, comece pelos pessoais, o que
inclui desde as despesas com alimentação até vestuário. Não se
atenha a um estilo de vida que não consegue manter. As pessoas
que o conhecem gostam de você pelo que é, e não pelo que
possui. Por outro lado, se isso não for verdade, a perda não será
tão grande.
Se o simples corte de despesas não for suficiente, está na hora de
considerar a venda de parte do seu patrimônio. E aqui vale tudo,
até mesmo a troca do imóvel que possui por um menor. Pense
que, assim que você sair dessa, poderá começar tudo de novo, e é
só disso que precisa: uma segunda chance.
Não fuja dos credores
Na próxima vez que algum credor ligar, ao invés de dizer que não
está, atenda ao telefone e explique a sua situação. Diga que não
tem como arcar com o pagamento, mas que quer fazê-lo, e se
existe alguma possibilidade do mesmo ser facilitado.
Não se desespere!
Por mais que a situação pareça difícil e você não consiga ver uma
saída, esteja certo de que ela existe. O grande problema é que, em
geral, as opções disponíveis exigem um esforço pessoal. Muitas
pessoas tendem a pensar que estão sozinhas e que ninguém
entende pelo que estão passando.
Isso não é verdade, muitas pessoas, mesmo as que planejam com
cuidado, podem, em determinados momentos de sua vida,
enfrentar uma crise financeira. Se você realmente está se
esforçando e fazendo todo o possível para sair do atoleiro das
dívidas, não há motivo para pânico: pode demorar um pouco, mas
você irá superar essa crise.
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COMUNICADOS A CLIENTES:
ATENÇÃO!

Empresa Optante pelo Simples Nacional
que possuir débitos tributários
(Impostos e/ou contribuições) serão
desenquadradas do Sistema ou ainda
poderão ter a sua inscrição cassada.

Dia 20 de novembro é FERIADO no Município
de Piracicaba (Consciência Negra);
Os comprovantes de pagamento: Água, Luz,
Telefone, Guias de Impostos, Rescisão de Contrato
e Recibo de Férias, devem ser enviados ao
Escritório sem falta;
As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO). Portanto, se seu
estabelecimento não possui contrato com Empresa
de Medicina e segurança no trabalho, contrate com
urgência!!
“Somos clientes há 11 anos da NR e
sempre fomos muito bem orientados
em todos os assuntos importantes para nossa
empresa. Equipe prestativa, sempre buscando
atender com cordialidade e rapidez. Parabéns a
todos os colaboradores pelos 30 anos.”
Fazer parte da equipe NR Contábil:
Significa satisfação e orgulho, pois é uma empresa
que me deu oportunidade de aprendizado e
experiência. Conta com uma equipe unida e
incentiva seus colaboradores.
Colaboradora: Andreza – Depto Fiscal
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

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

