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Comunicação Interna

A importância da comunicação interna dentro das corporações

As empresas precisam se adequar as gerações contemporâneas que possuem sua própria maneira de se comunicar e trabalhar.
Não é segredo para ninguém que a comunicação interna é um dos principais pilares para qualquer sucesso. O estudo realizado pelo Project Management Institute Brasil (PMI) aponta que 76%
de 300 grandes companhias entrevistadas, definem a falha na comunicação como o principal
fracasso de projetos de áreas diversas.
O bom planejamento de comunicação interna resulta em eficácia no trabalho e assertividade
na gestão.
A comunicação interna também é responsável por transmitir mensagens claras, com o objetivo
de melhorar a rotina de trabalho. Além disso, é importante conhecer o perfil dos colaboradores
e manter atualização de novos perfis. As empresas precisam se adequar as gerações contemporâneas que possuem sua própria maneira de se comunicar e trabalhar.
Um trabalho bem feito de comunicação interna permite estruturar uma distribuição da informação: os dados certos chegando às pessoas certas. Isso evita mal-entendido, erros ou retrabalho
por carência de informações. Não se preocupar com a comunicação interna é o principal erro
das empresas. Quando uma empresa deixa de lado essa questão, pode enfrentar grandes problemas, desde falhas de relacionamento a perda de produtividade e até mesmo de receita.
* Fonte: Administradores

Diferencial Positivo

10 hábitos mentais que irão melhorar seu tino comercial
A psicologia e o sucesso nos negócios andam de mãos dadas. Há vários estudos que mostram
que pessoas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Richard Branson têm mentalidades únicas que
contribuíram para o seu sucesso.
Os pensamentos tornam-se palavras, as palavras se tornam ações, as ações evoluem para hábitos, os hábitos se transformam em características, as características viram destino e por aí vai. Não
querendo ser filosoficamente irritante, mas os seus pensamentos são poderosos.
Se você desenvolveu pensamentos inadequados que estão impedindo o seu progresso, experimente adaptar os 10 hábitos seguintes para melhorar o seu tino comercial.

1. Tenha crenças positivas
2. Tenha uma confiança inabalável
3. Use o medo como um estímulo
4. Encare erros como uma ferramenta de aprendizado
5. Abstenha-se da segunda escolha
6. Mantenha a objetividade
7. Tome uma atitude
8. Tenha foco
9. Minimize as multitarefas
10. Saiba quando fazer uma pausa
Conclusão
Hoje em dia, você precisa saber mais do que marketing digital e como gerenciar sua equipe para
virar um empreendedor de sucesso. Desenvolver os hábitos mentais certos é o primeiro passo na
sequência para melhorar o seu tino comercial.
Com o tempo, esses hábitos devem ser os catalisadores para o aumento da eficiência e produtividade, reduzindo grande parte do desgaste que você pode ter experimentado anteriormente.
* Fonte: Dinheirama
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Mundo Contábil
eSocial é prorrogado
Foi publicado no Diário Oficial da União, a Resolução nº 2 que prorroga o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
De acordo com o documento, o início da obrigatoriedade de utilização do eSocial será: I – em
1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016
acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e II – em 1º de julho de 2018,
para os demais empregadores e contribuintes.

Fazenda institui manuais EFD
Esta resolução institui os manuais de escrituração do Fundo de Erradicação da Miséria e ST interna e o Manual de Orientação de Escrituração – DIFAL Destino (MG) EC87 15 – Recolhimento
a cada operação.
Os contribuintes obrigados à EFD devem observar o disposto nos manuais de que trata o caput
disponibilizado no endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda na internet para tal
fim.
* Fonte: fazenda.mg.gov

BH altera regras para o cadastramento de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito
Foram introduzidas modificações nas Portarias SMF 5 de 5-2-2016 e 12 de 7-4-2016 que
disciplinam o cadastramento dos equipamentos eletrônicos destinados ao processamento de
pagamentos mediante cartões de crédito e/ou débito em conta corrente bancária previamente
ao início de sua utilização. Prazo para cadastramento dos equipamentos em uso foi prorrogado
para 30-11-2016.
* Fonte: COAD

Fazenda suspende prazo de entrega do DeSTDA
A Subsecretaria da Receita Estadual, diante das possibilidades de prorrogação do prazo de entrega da Declaração de Substituição Tributária Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA)
e considerando as discussões envolvendo a matéria no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ) considerando ainda que a DeSTDA é uma obrigação acessória instituída
pelo Ato Cotepe 47/2015 a ser cumprida a partir de 1º de janeiro de 2016 pelos contribuintes
do ICMS optantes pelo Simples Nacional COMUNICA o sobrestamento da data de entrega da
DeSTDA até que seja publicada a alteração do Ajuste SINIEF 12/2015 e sua respectiva implementação na legislação mineira por meio de Decreto.
* Fonte: fazenda.mg.gov

Informações Tributárias
Governo enviará ao Congresso
proposta de reforma trabalhista
até o fim do ano
Até o final de 2016 o governo do presidente Michel Temer irá encaminhar
ao Congresso Nacional uma proposta
de reforma trabalhista. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
serão encaminhadas aos parlamentares outras duas alterações: uma para
regulamentar a terceirização no País e
outra para tornar o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) permanente.
“A reforma é uma atualização da legislação, com o objetivo de simplificar para combater a
burocracia”, afirmou Nogueira. Segundo ele, a reforma trabalhista não vai possibilitar o parcelamento de férias e 13º salário. “O trabalhador não vai ter prejuízo com a atualização”, disse.
O ministro afirmou, porém, que o governo é favorável à flexibilização da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). “A CLT virou uma ‘colcha de retalhos’ que permite interpretações subjetivas”,
afirmou. Ele disse que o governo vai “prestigiar” as convenções coletivas para decisões sobre
jornada e de salário. A proposta é polêmica e sempre enfrentou forte rejeição das centrais em
governos anteriores. Ela permite que a negociação em acordo coletivo prevaleça sobre determinação legal, desde que respeitadas a Constituição e as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

PPE.

O Ministério do Trabalho também quer tornar o Programa de Proteção ao Emprego (PPE) uma
política permanente. Criado em julho de 2015, o plano visa à preservação de postos de trabalho em períodos de crise com a redução de salário e jornada dos trabalhadores. A adesão das
empresas ao PPE pode ser feita até o fim deste ano e o programa só ficaria em vigor até o fim
de 2017.
O PPE permite a redução da jornada de trabalho em até 30%, com redução também do salário.
Em caso de redução de jornada de 30%, o corte no salário, na prática, será de 15%, já que o
governo complementa os outros 15% com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
A complementação está limitada a 65% do maior benefício do seguro-desemprego. O comprometimento do FAT com as adesões ao programa já é de R$ 160 milhões.

Terceirização.

Nogueira disse que o governo também vai tentar regulamentar a terceirização no País. Em abril
de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamenta a questão, com a
ampliação da contratação de prestadores de serviços para todas as atividades das empresas
privadas.
* Fonte: FENACON
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Dicas Úteis
Empregadores já devem planejar o pagamento do 13º salário
A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro

Muitos empregadores enfrentam no fim do ano problemas no pagamento do 13º salário. São
constantes as reclamações em função dos problemas que esse valor ocasiona no caixa das empresas ou dos empregadores domésticos. Assim, a melhor saída é planejar com antecedência o
pagamento.
Lembrando que a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores deve ocorrer até 30 de
novembro, podendo ser antecipada caso a empresa tenha dinheiro em caixa. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro deste ano. É importante lembrar que quem possui
empregados domésticos também são obrigados a pagar esse valor.
* Fonte: Administradores

É o fim do emissor gratuito de NF-e? E agora?
Como muitos já sabem, a Secretaria da Fazenda (SEFAZ-SP) informou que, a partir de janeiro
de 2017, não irá mais fornecer um emissor de NF-e. Antes que a descontinuidade do emissor
de NF-e aconteça efetivamente e acabe prejudicando o funcionamento da empresa, o ideal é
migrar para uma solução personalizada.
Muitas empresas já optaram por contratar emissores pagos que são instalados no computador
ou usados de forma online antes mesmo do NF-e Gratuito ser interrompido, isso acontece
porque os emissores pagos possuem a capacidade de se moldar e atender a empresa de forma personalizada, gerando muitas oportunidades na melhoria da gestão do negócio. O NF-e
Gratuito da Sefaz era indicado para a empresa que não emitia grande número de notas fiscais
eletrônicas por dia, ou seja, era indicado para pequenos negócios. Por isso, soluções pagas são
de extrema importância para todo tipo de negócio, afinal, ele irá gerar as notas de acordo com
a necessidade da empresa
* Fonte: Saia do Lugar

Mundo Empresarial
7 dicas para o seu negócio ter um site eficiente na internet
Você já deve ter ouvido a frase “é preciso ser visto para ser lembrado”, não é verdade? E é claro
que ela é verdadeira. Afinal, em meio a tanta concorrência, é preciso se destacar de forma positiva para os seus clientes e possíveis compradores.
Não importa se a sua empresa é de produtos ou serviços, e nem se é um pequeno negócio ou
uma multinacional. Todas as companhias precisam de uma boa apresentação na internet. E isso
inclui, prioritariamente, um site bem feito e uma presença consistente nas redes sociais.
Para o site, há algumas recomendações importantes de estruturação e também de conteúdo. Então, confira as sete dicas que preparamos para que a sua empresa tenha um site muito eficiente:

1. Simplifique: menos é mais. Use linguagem objetiva e explique claramente, sem excesso de texto, o que a sua empresa faz e que produtos ou serviços
oferecem. Deixe os canais de contato e compra com destaque.
2. Aposte no visual: a facilidade na navegação e para encontrar as informações é fundamental para a eficiência do site. Então use layouts atraentes, que
destaquem o que é relevante e ajudem o usuário a localizar o que procura.
3. Inclua uma CTA: coloque no seu site uma “call to action”, chamando
o seu público para a ação. Por meio de um link, você pode levar o usuário a
cadastrar o e-mail para receber algum conteúdo exclusivo ou oferta imperdível.
4. Use o SEO: aproveite os recursos de Search Engine Optimization para
melhorar o posicionamento de seu site nos mecanismos de busca.
5. Agregue um blog: entregar conteúdo relevante é uma das principais estratégias para conquistar e fidelizar clientes. Então, agregue um blog ao seu site,
para que possa, semanalmente, por exemplo, passar informações do interesse do
seu público, agregando valor à marca.
6. Integre com as redes sociais: aproveite para construir audiência nas
redes sociais e leve esse público para o seu site.
7. Adicione o remarketing: alcance as pessoas que já visitaram o seu site.
Ao adicionar a tag de remarketing na sua página, você poderá construir listas de
visitantes e fazer campanhas especiais para essa audiência que já tem interesse
nos seus serviços ou produtos, facilitando a conversão das vendas.
* Fonte: Exame
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Tabelas Práticas
Contribuição Previdenciária
Segurados

empregado, empregado doméstico e

trabalhador avulso, remuneração

Salário

de Contribuição

- 2016

(R$)

Alíquota

R$ 1.556,94

8,00%

de

R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92

9,00%

de

R$ 2.594,93 a R$ 5.189,82

11,00%

até

Salário

Valor

doméstico comtemplando a parcela patronal

Empregado

Empregador

Total

R$ 1.556,94

8,00%

12,00%

20,00%

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%

12,00%

23,00%

até

de Contribuição

(R$)

Agenda
Julho

Salário Mínimo
Período

Empregado

de

2016

Agosto

de

2016

Dia

Contribuição/Pagamento

Dia

Contribuição/Pagamento

ISSQN-BH

07

ISSQN-BH

de

Abril/2002 até Março/2003

R$ 200,00

05

de

Abril/2003 até Abril/2004

R$ 240,00

06

FGTS

07

FGTS

de

Maio/2004 até Abril/2005

R$ 260,00

07

Pagamento de Salários

05

Pagamento de Salários

de

Maio/2005 até Março/2006

R$ 280,00

09

ICMS - Comércio MG

09

ICMS - Comércio MG

de

Abril/2006 até Março/2007

R$ 300,00

15

Carnê INSS-Contrib. Individual

15

Carnê INSS-Contrib. Individual

de

Abril/2007 até Fevereiro/2008

R$ 350,00

16

IRRF

18

IRRF

de

Março/2008 até Fevereiro/2009

R$ 415,00

20

INSS

18

INSS

de

Março/2009 até dezembro/2009

R$ 465,00

20

Simples Nacional

18

Simples Nacional

de Janeiro/2010 até

Dezembro/2010

R$ 510,00

25

PIS / COFINS

24

PIS / COFINS

de Janeiro/2010 até

Fevereiro/2011

R$ 540,00

30

IRPJ / CSLL (situações especiais)

30

IRPJ / CSLL (situações especiais)

Março/2011 até Dezembro/2011

R$ 545,00

30

REFIS III

30

REFIS III

de

de Janeiro/2012 até

Dezembro/2012

R$ 622,00

de Janeiro/2013 até

Dezembro/2013

R$ 678,00

IR - Fonte e Carnê Leão - Exercício 2016

de Janeiro/2014 até

Dezembro/2014

R$ 724,00

Base

de Janeiro/2015 até

Dezembro/2015

R$ 788,00

até

a partir de Janeiro/2016

R$ 880,00

Salário Família
Remuneração

Valor
Unitário

Até R$ 806,80

R$ 41,37

de

R$ 806,81 a R$1.212,64

R$ 29,16

de Cálculo Mensal

Alíquota

Parcela a Deduzir

R$1.903,98

Isento

-

de

R$ 1.903,99 a 2.826,65

7,50%

R$ 142,80

de

R$ 2.826,66 a 3.751,05

15,00%

R$ 354,80

de

R$ 3.751,06 a 4.664,68

22,50%

R$ 636,13

27,50%

R$ 869,36

Acima de R$ 4.664,69

(R$)

Valor a deduzir por dependente R$ 189,59

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

