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Mundo Empresarial
5 formas de aproveitar melhor o orçamento de marketing da sua empresa
Um bom orçamento é aquele que cabe no bolso e tem
tudo o que você realmente precisa para o seu negócio.
Não importa se o valor é alto ou baixo, cada nota precisa
ser direcionada para o caminho certo.
Escolher o que é prioridade ou por onde começar é um desafio para todos os empresários, mas
tudo pode ficar bem mais simples com as dicas que preparamos aqui, afinal entendemos muito
bem sobre o assunto e agora resolvemos compartilhar com você.

1 – Saiba onde você quer chegar:

Ter metas é fundamental no mundo dos negócios. Quando você pensa em marketing, o que vem
a sua cabeça? Ele é muito mais do que vendas, ele é relacionamento, conteúdo e conhecimento.

2 – Tenha noção real do seu orçamento:

Nem mais, nem menos. Negociar é a palavra chave e você precisa investir o que tem separado
para justamente crescer e ter mais retorno.

3- Invista na identidade visual:

Detalhes como pensar no logo, nas cores certas e num slogan que combine com seus objetivos
parecem apenas coisas supérfluas, mas não são e se nem pensados forem, podem afundar seu
negócio. Cuidado, esse é um erro fatal e que muitos empreendedores cometem.

4- Promova seu diferencial:

O mercado pede cada vez mais empresas com diferenciais, ainda que estejam no mesmo setor. Por meio do marketing isso pode ficar cada vez mais evidente para os seus clientes e novos
consumidores.

5- Venha para o mundo da internet:

Muita gente ainda não está na internet e negócios estão sendo fechados a todo o vapor no
mesmo instante em que você lê este artigo. Se sua empresa ainda não está na rede mundial de
computadores, invista nisso. E saiba que o marketing digital vai muito além de ter um site ou
uma página oficial da empresa no Facebook.
Os tempos mudaram e podemos dizer que hoje é bem mais fácil e acessível investir em marketing e publicidade. O pequeno e médio empresário tem uma chance incrível nas mãos num
mundo cada vez mais conectado, situação bem diferente das décadas passadas.
Viabilize suas metas a partir do seu orçamento e aposte no marketing, direcione suas ideias para
o caminho que te trará bons resultados.
* Fonte: Administradores
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Diferencial Positivo
Apaixone-se pelo problema e não pela solução
Eu sei que de problema todo mundo está correndo léguas! Mas o bom empreendedor procura
incansavelmente por eles para enfrentar e resolvê-los. Mais do que isso, SE APAIXONA por eles.
SE apaixonar pelo problema que resolve e não pela solução que criou é o caminho para ser bem
sucedido no mercado. Boas ideias e negócios de sucesso só se tornam de fato reconhecidos
como tal quando seu fundamento é resolver um problema, até aí ok. Mas no meio do caminho
muitos empreendedores acabam se entusiasmando e focando exclusivamente no aplicativo que
criou, no produto, ou no serviço em si que oferece e esquece de se preocupar com o principal.
O problema é o seu propósito e não deve perder isso de vista.
Dentro desta linha é preciso ainda, além de não perder o foco,
entender o propósito e trabalhar pela causa e não pelo efeito
dela, outro ponto importante é buscar a inovação constante.
O erro enorme que eu vejo empreendedores cometendo é
achar que só precisa se preocupar com inovação quando tira
efetivamente sua ideia do papel.
Medir o grau de inovação é uma das tarefas mais difíceis que
existe. Há uma grande diferença entre você enquanto empreendedor achar sua ideia incrível e revolucionária e o que de
fato ela é, ou seja, a perspectiva e forma como os outros e o
mercado a enxergam.
É completamente compreensivo e natural que o empreendedor seja o maior entusiasta de sua
própria ideia. Mas é preciso ter os pés no chão para não deixar que a empolgação atrapalhe e
não o deixe ver a real situação. A dica é apresente soluções para problemas específicos. Durante
qualquer etapa do seu negócio é fundamental (senão vital) avaliar as verdadeiras fraquezas e
potenciais melhorias. Por isso, validar o negócio, conseguir clientes e investidores é tão importante.
A inovação precisa fazer parte de qualquer negócio, principalmente das startups que são empresas jovens, escaláveis e com alto potencial de crescimento e ela pode estar numa tecnologia,
produto ou serviço. Em resumo, pode vir de qualquer lugar, o importante é estar aberto a ela
e criar as condições necessárias para que estas ações inovadoras alcancem seu objetivo final
dentro do negócio.
De forma bastante objetiva, uma empresa/negócio de sucesso é uma combinação de ideia inovadora que resolva o problema das pessoas, de uma vertical, da sociedade, enfim, do mercado,
ser um excelente empreendedor (aberto e disposto), ótima execução de estratégia de mercado,
disponibilidade de capital, muito esforço e trabalho e, digamos que uma pitada de sorte. A indústria em todas as verticais, está ávida por inovação e necessitando de boas ideias, produtos
e serviços que possam ajudar a sobrevivência, na competição, nas vendas, na gestão e claro,
ofereçam mais do que o mercado está acostumado a receber.
Portanto, apaixone-se pela causa e por seu propósito que sua solução inovadora resolve. Todos
vão terminar reconhecendo isso!
Pense nisso!
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Mundo Contábil
Livro diário deve ser autenticado em registro público apenas quando exigido
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou no Diário Oficial da União (DOU), dia 20
de abril a revisão dos itens 8 e 11 do Comunicado Técnico Geral (CTG) 2001, que estabelece o
detalhamento dos procedimentos a serem observados na escrituração contábil de forma digital.
Os principais pontos são a alteração na transmissão do plano de contas para o Sistema Público
de Escrituração Digital (Sped) e a ratificação de que o Livro Diário só precisará ser autenticado
em registro público ou entidade competente quando legislação específica exigir.
O Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, determinou que a autenticação de livros
contábeis das empresas pode ser feita pelo Sped, quando a escrituração for digital, mediante a
entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Fisco. Para adequar a norma à nova realidade, o CFC publicou o CTG 2001.
O CTG 2001 também determina que o plano de contas transmitido para o Sped junto com
os Livros Diários e Auxiliares, e com os documentos da Escrituração Contábil Digital, contenha
apenas contas que tenham saldo ou sido movimentadas no período.

Entrega do RAS postergada
A entrega do Razão Auxiliar das Subcontas (RAS) foi postergada para 30 de novembro de 2016.
Ademais, será criada uma forma alternativa de apresentação do RAS no Manual de Orientação
do Leiaute da ECD.
As pessoas jurídicas, que não possuam outros livros auxiliares, poderão entregar normalmente
o livro “G” até a data-limite de entrega da ECD (último dia útil do mês do maio), ainda que
tenham que entregar o RAS posteriormente.
A data-limite de entrega, para todas as pessoas jurídicas obrigadas a entregar a ECD permanece inalterada (último dia útil do mês de maio). Não haverá postergação da entrega da ECD.

Dicas Úteis
ECF – Prazo de entrega é alterado para julho
O governo alterou para julho o prazo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal - ECF.
A novidade veio com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.633/2016, que alterou a
Instrução Normativa RFB nº 1.422 de 2013, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal ECF.
Assim, vence dia 29 de julho de 2016 o prazo para entregar a ECF do ano-calendário 2015.
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a DIPJ desde 2015.
Com a alteração esta obrigação deve ser entregue até último dia útil de julho do ano posterior
ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Na prática, esse será o segundo ano em que a entrega da DIPJ não será mais exigida.
Obrigatoriedade.
São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas,
sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:
1.As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;
2.Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
3.As pessoas jurídicas inativas de que trata a IN/RFB nº 1.306/2012.
* Fonte: Contadores

BNDES reduz juros de capital de giro para pequenas e médias empresas
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou dia 19 de abril
redução de juros para linhas voltadas a capital de giro, em iniciativa para dar mais fôlego financeiro para pequenas e médias empresas.
A taxa de juros cobrada pelo BNDES nas linhas de capital de giro para micro e pequenas empresas foi reduzida de 11,59 para 10,20% ao ano.
O banco também melhorou as taxas para empresas de portes maiores. No caso das médias
empresas, o juro caiu de 14,63% para 12,59% por cento e no caso das “médias-grandes” a
taxa caiu de 17,15% para 14,65% por cento ao ano.
As taxas para grandes empresas seguiu em 17,15% por cento, informou o banco em comunicado à imprensa.
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Desvio de Conduta
Cuidado! Sua pequena empresa pode ser punida por corrupção
Não são apenas gigantes como a Odebrecht que estão sujeitas a serem investigadas em esquemas de corrupção, como na Operação Lava Jato. Pequenos e médios empreendedores também
podem ter suas contas devassadas, ainda mais se tiverem contratos com órgãos públicos. E pior,
em caso de fraude, a multa pode chegar a inviabilizar o negócio.
Sendo assim, como evitar dores de cabeça?
Para evitar problemas, é preciso que os empreendedores se informem sobre a Lei Anticorrupção
(Lei nº 12.846/2013). Publicada em 2013 e regulamentada há um ano, a lei define punições
severas a empresas pegas em esquemas de corrupção. A multa máxima é de 20% do faturamento do negócio, uma fatia salgada que pode levar o empresário a fechar as portas. O objetivo
central da lei é evitar que somente indivíduos sejam responsabilizados em caso de fraude.
Para estar de acordo com a lei, os empreendedores precisam elaborar um documento que mostre o comportamento esperado de seus funcionários e indique como eles devem se comportar
nas relações com fornecedores e clientes, além de orientar sobre o que eles devem fazer caso
percebam um desvio de conduta.
Depois, é necessário manter a equipe treinada sobre o código de conduta da organização.

Fraudes internas
Além de proteger o empreendedor contra possíveis investigações, uma política anticorrupção
também pode ajudá-lo a evitar fraudes internas
Apesar disso, muitos empreendedores ainda acreditam que investir em controles internos é algo
custoso e acabam deixando esse tema de lado. No entanto não deve demorar muito até que os
pequenos empresários percebam a necessidade de olhar para esse tema.
* Fonte: Exame

De Olho na Decore
Novas regras para a emissão da Decore são aplicáveis desde 1º.04.2016
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) é um documento contábil
destinado a fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos, em favor de pessoas
físicas. Somente o profissional da contabilidade (contador ou técnico em contabilidade) pode
emitir e assinar a Decore, o que se dá exclusivamente por meio do site do Conselho Regional de
Contabilidade (CRC) na Internet.
De acordo com as alterações da Resolução CFC nº 1.364/2011 pela
Resolução CFC nº 1.492/2015 ,
desde 1º.01.2016, a Decore já deveria: a) ser emitida com a assinatura com certificação digital, sendo
a 1ª via destinada ao beneficiário,
ficando o documento emitido armazenado no Banco de Dados do
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), à disposição para conferências futuras por parte da fiscalização e para envio à Receita Federal;
b) ficar condicionada à realização
do upload, efetuado eletronicamente, de toda a documentação legal
que serviu de lastro (na redação anterior, o contabilista podia emitir 50
declarações, atendendo ao período
prescricional para fins de fiscalização).
Outra alteração relevante é que foi
autorizado ao CRC realizar verificações referentes à documentação legal que serviu de lastro para a emissão da Decore, inclusive daquelas
canceladas.
* Fonte: IOB
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Tabelas Práticas
Contribuição Previdenciária
Segurados empregado, empregado doméstico
e trabalhador avulso, remuneração - 2016

Empregado doméstico comtemplando a parcela patronal

Salário de Contribuição (R$)

Alíquota

Salário de Contribuição (R$)

Empregado

Empregador

Total

até R$

1.556,94

8,00%

até R$

1.556,94

8,00%

12,00%

20,00%

de R$

1.556,95 a R$ 2.594,92

9,00%

de R$

1.556,95 a R$ 2.594,92

9,00%

12,00%

21,00%

de R$

2.594,93 a R$ 5.189,82

11,00%

de R$

2.594,93 a R$ 5.189,82

11,00%

12,00%

23,00%

Agenda

Salário Mínimo
Período

 Maio de 2016

Valor
Dia

Contribuição/Pagamento

junho de

Dia

2016

Contribuição/Pagamento

de

Abril/2002 até Março/2003

R$ 200,00

de

Abril/2003 até Abril/2004

R$ 240,00

05

ISSQN-BH

06

ISSQN-BH

R$ 260,00

06

FGTS

07

FGTS

R$ 280,00

06

Pagamento de Salários

06

Pagamento de Salários

09

ICMS - Comércio MG

08

ICMS - Comércio MG

13

Carnê INSS-Contrib. Individual

15

Carnê INSS-Contrib. Individual

20

IRRF

20

IRRF
INSS

de Maio/2004 até

Abril/2005

de Maio/2005 até Março/2006
de

Abril/2006 até Março/2007

R$ 300,00

de

Abril/2007 até Fevereiro/2008

R$ 350,00

de Março/2008 até Fevereiro/2009

R$ 415,00

de Março/2009 até dezembro/2009

R$ 465,00

de Janeiro/2010 até Dezembro/2010

R$ 510,00

de Janeiro/2010 até Fevereiro/2011

R$ 540,00

de Março/2011 até Dezembro/2011

R$ 545,00

de Janeiro/2012 até Dezembro/2012

R$ 622,00

de Janeiro/2013 até Dezembro/2013

R$ 678,00

de Janeiro/2014 até Dezembro/2014

R$ 724,00

de Janeiro/2015 até Dezembro/2015

R$ 788,00

a partir de Janeiro/2016

R$ 880,00

Salário Família

20

INSS

20

20

Simples Nacional

20

Simples Nacional

25

PIS / COFINS

24

PIS / COFINS

31

IRPJ / CSLL (situações especiais)

30

IRPJ / CSLL (situações especiais)

31

REFIS III

30

REFIS III

IR - Fonte e Carnê Leão - Exercício 2016
Base de Cálculo Mensal (R$)

Alíquota

até R$1.903,98

Isento

Parcela a Deduzir
-   

de R$

1.903,99 a 2.826,65

7,50%

R$ 142,80

Remuneração

Valor Unitário

de R$

2.826,66 a 3.751,05

15,00%

R$ 354,80

Até R$ 806,80

R$ 41,37

de R$

3.751,06 a 4.664,68

22,50%

R$ 636,13

de R$ 806,81 a R$1.212,64

R$ 29,16

Acima de R$ 4.664,69

27,50%

R$ 869,36

CÁLCULO DO IMPOSTO
A) Base de Cálculo: Rendimento bruto diminuído das deduções admitidas;
B) Valor do imposto: Na base de cálculo, aplica-se alíquota correspondente e do resultado subtrai-se a parcela a deduzir.
DEDUÇÕES ADMITIDAS
A) Por dependente, o valor de R$ 189,59 por mês;
B) Parcelas isentas de rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.637,11 por mês, a partir do
mês que o contribuinte completou 65 anos de idade;
C) As importâncias pagas em dinheiro a título de alimento ou pensões, em cumprimento do acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
D) As contribuições à entidade de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
E) As contribuições à entidade de Previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, o caso de trabalhador com vínculo empregatício,
de administradores, aposentados e pensionistas.

APOIO

