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Gestão de Marca

Por que sua marca corre o Perigo de desaParecer

Você sabe qual é a diferença entre aquelas marcas 
que vão se perpetuar nos próximos anos e as que 
irão ficar apenas nas lembranças do consumidor? 

Todos nós guardamos na lembrança algumas marcas que fizeram parte da nossa história, nos 
encantaram, emocionaram, inspiraram. Basta olhar para trás e certamente vamos ver, de ma-
neira saudosa, marcas com as quais convivíamos cotidianamente e que simplesmente desapa-
receram, sumiram no passado, deixando apenas um indelével registro.

Quantas marcas que já foram dominantes nas suas categorias deixaram de existir? Você é capaz 
de listar?

Algumas marcas foram muito importantes, mas algum fator, ou um conjunto deles, acabou 
por determinar sua morte, ou as levaram à condição de irrelevância. Algumas sofreram com o 
aparecimento de concorrentes mais agressivos, ou se inviabilizaram pelo aumento do custo dos 
insumos, novas tecnologias, mudanças no comportamento de consumo, novos canais de distri-
buição, novas culturas e hábitos.

No entanto, a principal razão para seu ocaso é que não conseguiram perceber com a prontidão 
necessária a inarredável necessidade de se atualizarem frente às transformações da sua própria 
época. Ficaram presas às razões do seu sucesso no passado e não souberam se reinventar. É a 
chamada “Síndrome do Apego” que tem como conseqüência a degenerescência progressiva do 
apelo da marca, seu envelhecimento gradual, até o ponto em que sucumbem. Seus sintomas 
são: a resistência em rever seu core, em abandonar seus produtos outrora vencedores, em ir em 
busca de novos segmentos de consumidores e, finalmente, em romper com os códigos históricos 
da categoria.

Na outra ponta, temos centenas de marcas que atravessaram décadas de existência, algumas 
centenárias, mas que permanecem com corpinho de adolescente. Marcas que continuam fortes, 
vigorosas, competitivas e conquistando participação de mercado e novas gerações de consu-
midores. 

Estamos falando do grupo das marcas que sempre tiveram a consciência de que o papel de 
uma marca é representar o momento que a sociedade vive, ser a expressão da sua época e dar 
às pessoas aquilo que elas desejam e não o que a marca quer vender. As marcas são entidades 
vivas e, assim como as pessoas, o envelhecer não é uma condição determinada pelo passar dos 
anos, não é uma questão cronológica, mas sim da capacidade de se manterem contemporâ-
neas.

* Fonte: Revista Propaganda



Informativo do Empresário - Ano XIV - Nº 62

diferencial Positivo

combater a causa

Sentados à beira do rio, dois pescadores 
seguram suas varas à espera de um peixe. 
De repente, gritos de crianças trincam o 
silêncio.

Ambos se assustam, olham em frente, olham para trás.

Os gritos continuam e nada. Vêem então que a correnteza trazia duas crianças, pedindo socorro. 
Os pescadores pulam na água. Só conseguem salvá-las à custa de grande esforço. Mais berros 
quando estão prestes a sair do rio. Notam quatro crianças debatendo-se, tentando salvar suas 
vidas. Só conseguem resgatar duas e sentem, além do cansaço, a frustração pela perda.

Não refeitos, ofegantes, exaustos, escutam uma gritaria ainda muito maior. Desta vez, oito peque-
nos seres vêm sendo trazidos pela correnteza. Um pula na água, o outro se vira rumo à estrada 
que acompanha a subida do rio.

O amigo que pulou na água grita:

– Você enlouqueceu, não vai me ajudar?

Sem parar o passo, o outro respondeu:

– Tente fazer o que puder. Vou verificar por que as crianças estão caindo no rio.

Moral da estória:

Combater o efeito é ser eficiente, mas combater a causa é ser eficaz.
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Mundo diGital

CertifiCado digital será exigido a partir de 1º de janeiro

Segundo a Receita, a partir de 1º de janeiro de 2017, negócios tributados pelo Simples com 
mais de três funcionários terão que adotar assinatura digital para enviar dados fiscais e traba-
lhistas

Num primeiro momento, apesar da possibilidade de notificação, os pequenos negócios não 
serão punidos por não adotarem a assinatura eletrônica. Estes somente pagarão multas após 
a sua regularização junto aos órgãos competentes, com base nos meses em que os atrasos 
ocorreram.

As empresas que não tiverem certificado digital não irão conseguir enviar informações traba-
lhistas e previdenciárias para a Receita, o que significa que o recolhimento tributário não vai 
ocorrer. Porém, elas [as empresas] não sofrerão nenhuma penalidade por não adotarem o cer-
tificado, mas quando forem se regularizar terão que pagar multa. Se por dois meses a empresa 
não informou a sua folha salarial, ela terá que pagar a multa referente aos dois meses que não 
enviou.

O certificado digital é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações 
eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem e 
assinem digitalmente de qualquer lugar. A partir desse documento, órgãos públicos, como a 
Receita, a Previdência Social ou o Ministério do Trabalho, conseguem garantir a autenticidade 
das transações realizadas por uma determinada empresa.

Algumas das obrigações que serão exigidas por meio de certificado 
digital são a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e Informações à Previdência Social (GFIP), ou de de-
clarações relativas à Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

* Fonte: Paula Salati – DCI

prazo para envio da destda em mg é finalmente estabeleCido

Decreto estabelece o dia 28 como data para entrega da DeSTDA. A Declaração deverá ser 
transmitida mensalmente pelos contribuintes relativamente aos períodos de referência a partir 
de janeiro de 2016.

A entrega da DeSTDA é devida aos contribuintes cujas operações ou prestações estiverem su-
jeitas aos regimes da substituição tributária, da antecipação do recolhimento do imposto e à 
incidência do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Para cumprir a obrigação, o contribuinte deve utilizar o programa SEDIF-SN (Sistema Eletrônico 
de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional), desenvolvido pelos entes federados 
para o preenchimento e a entrega da DeSTDA, disponível no site da Secretaria da Fazenda.

* Fonte: SEF/MG
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novas reGras

reCeita publiCa normas para o simples internaCional

Micro e pequenas empresas brasileiras podem ex-
portar por meio de documentação simplificada. Foi 
publicada no dia 6 de dezembro, no Diário Oficial 
da União, a instrução normativa da Receita Federal 
que regulamenta o Simples Internacional. O decreto 
foi assinado em cinco de outubro pela Presidência 
da República e tem como objetivo facilitar o acesso 
ao comércio exterior pelos pequenos negócios, au-
mentando sua participação no volume de exporta-
ções do país. 

A nova regra estabelece que o operador logístico – Correios ou empresas privadas de transpor-
te, por exemplo – se encarregará de todo o fluxo de exportação, cabendo à empresa apenas 
produzir e fechar o negócio. As mercadorias das empresas inscritas no Simples serão dispensa-
das da licença de exportação, terão prioridade na verificação física nas alfândegas e na análise 
de controles físicos, químicos e sanitários.

A adesão ao processo simplificado de exportação será facultativa, de acordo com a instrução 
da Receita Federal. Caso optem pelo procedimento tradicional, é preciso obter habilitação como 
exportador, cadastro, domicílio fiscal e eletrônico no Portal Único de Comércio Exterior (Sisco-
mex). 

* Fonte: SEBRAE

empregadores doméstiCos serão intimados para regularizar débitos

A Portaria Conjunta 1.681 RFB-PGFN, publicada no Diário Oficial do dia 06/12, alterou a Por-
taria Conjunta 1.302 RFB-PGFN, de 11/09/2015, que dispõe sobre o pagamento e o parcela-
mento de débitos junto à PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e à RFB – Secretaria 
da Receita Federal do Brasil relacionados ao Redom – Programa de Recuperação Previdenciária 
dos Empregadores Domésticos, conhecido como Refis Doméstico.

A norma estabelece que o empregador doméstico que apurar saldo devedor, no processo de 
consolidação do pagamento à vista, de débitos decorrentes de contribuição previdenciária, de-
verá pagar a diferença apurada no prazo de 30 dias, contado da data da intimação, sem apli-
cação dos percentuais de redução de 100% das multas, de 60% dos juros de mora e de 100% 
do valor dos encargos legais e advocatícios.

A Receita Federal ressaltou que as regras estabelecidas no ano passado no Refis Doméstico 
determinavam que os empregadores domésticos reconhecessem as dívidas e preenchessem um 
formulário discriminando os débitos.

A Receita comunicou ainda que irá notificar os contribuintes que não quitaram as parcelas da 
dívida e determinou que os débitos sejam pagos em até 30 dias.

* Fonte: COAD



dicas Úteis

pessoas físiCas e empresas poderão parCelar dívidas Com a reCeita

O programa de regularização de dívidas tributárias anunciado dia 15 de dezembro pelo gover-
no valerá para pessoas físicas e empresas, mas abrangerá apenas dívidas com a Receita Federal 
e com a Previdência Social vencidas até 30 de novembro de 2016. Débitos inscritos na dívida 
ativa não estão incluídos no parcelamento.

Quem questiona na Justiça alguma dívida com a Previdência ou a Receita terá de desistir do 
processo para aderir ao refinanciamento. As empresas terão um benefício adicional e poderão 
abater créditos tributários (recursos que têm direito a receber do Fisco) e prejuízos de anos an-
teriores do saldo remanescente das dívidas. Nesse caso, as perdas precisarão ter sido apuradas 
até 31 de dezembro de 2015 e declaradas até 30 de junho de 2016.

Para as grandes empresas, que declaram pelo lucro real, ha-
verá duas opções. Pagamento de 20% da dívida à vista e 
quitação do restante do débito com créditos tributários ou 
prejuízos fiscais. O saldo remanescente será parcelado em 
até 60 meses.

Para as demais empresas e as pessoas físicas, as opções serão 
o pagamento de 20% do débito à vista e o parcelamento do 
restante em até 96 meses (cada parcela: 0,83% da dívida). 
Outra possibilidade é dar uma entrada de 21,6% parcelada 
em 36 vezes com valores crescentes.

opção de desoneração da folha de pagamento para 2017

A partir de 01.12.2015, por força da Lei 13.161/2015, a aplicação da desoneração é facul-
tativa, ou seja, o contribuinte pode escolher qual forma de tributar a folha é mais em conta, se 
pela forma tradicional (contribuição sobre a folha de pagamento) ou se pela forma desonerada 
(contribuição sobre a receita). A Referida desoneração foi regulamentada e normatizada pelo 
Decreto 7.828/2012 e Instrução Normativa RFB 1.436/2013.

A opção pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da contribuição 
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência sub-
sequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.

A partir da competência 01/2017 com recolhimento em 02/2017, as empresas dos segmentos, 
enquadradas na Lei da desoneração, poderão manter ou optar pela mudança do regime de 
recolhimento da contribuição previdenciária.

 Faça uma análise e estudo para saber qual a melhor opção de recolhimento da Contribuição 
Previdenciária devida para a sua empresa, para o ano de 2017.

* Fonte: Portal Contábil
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Mundo eMPresarial

Como fazer sua empresa CresCer em um ambiente de inCerteza

Fazer sua empresa crescer já é um desafio 
muito grande e torna-se mais difícil, em um 
cenário de economia estagnada, aonde o 
grau de endividamento vem só aumentan-
do como nos últimos meses.

Estes fatores afetam o desempenho das 
microempresas, porque influenciam nega-
tivamente no volume das vendas, e, con-
sequentemente, diminui a rentabilidade e 
lucratividade dos negócios.

 Mas como todo empreendedor é dotado 
de uma capacidade incrível de vislumbrar 
oportunidades em meio às dificuldades, a 
tarefa de se manter competitivo e dinâmico 
em um ambiente econômico de incerteza 
pode ser apenas um motivo para criar es-
tratégias eficientes que garantam crescimento e a evolução de sua empresa.

Para isso, ele conta com sua criatividade e sua habilidade de assumir risco, sempre antenado na 
economia, o que faz com que preveja o futuro e alinhe suas estratégias de acordo com compor-
tamento de seu mercado consumidor.

Confira algumas dicas para fazer sua empresa crescer em um ambiente de incerteza:

1 – Acompanhar a demanda do mercado consumidor

2 – Analisar sua política de preços

3 – Acompanhar o seu Ponto de Equilíbrio

4 – Cuidar cautelosamente do estoque

5 – Analisar com bastante cuidado seu fluxo de caixa

6 – Manter sob controle todos os custos

É extremamente importante avaliar o desempenho de cada setor da empresa, podendo assim, 
tomar medidas preventivas caso necessário.

Fazer sua empresa crescer em um ambiente econômico de incerteza é uma obrigação que re-
quer um bom planejamento e gerenciamento de todas as áreas, pesquisando, medindo, anali-
sando e prevendo possíveis impactos, faz com que o empreendedor aguce sua criatividade para 
estar sempre desenvolvendo soluções criativas e inovadoras para a implantação em seu modelo 
de negócio.

* Fonte: Atitude e Negócios



APOIO

tabelas Práticas

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.

salário	mínimo
período valor

de Abril/2003 Até Abril/2004 r$ 240,00

de MAio/2004 Até Abril/2005 r$ 260,00

de MAio/2005 Até MArço/2006 r$ 280,00

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

de JAneiro/2016 Até dezeMbro/2016 r$ 880,00

A pArtir de JAneiro/2017 r$ 945,80

agenda
	Janeiro	de	2017 fevereiro	de	2017

dia	 Contribuição/pagamento dia	 Contribuição/pagamento

05 iSSQn-bH 07 iSSQn-bH

06 FGtS 07 FGtS

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

20 inSS 20 inSS

23 SiMpleS nACionAl 20 SiMpleS nACionAl

25 piS / CoFinS 24 piS / CoFinS

31 irpJ / CSll (SituAçõeS eSpeCiAiS) 27 irpJ / CSll (SituAçõeS eSpeCiAiS)

31 reFiS iii 27 reFiS iii

Contribuição	previdenCiária
segurados	empregado,	empregado	doméstiCo	e	
trabalhador	avulso,	remuneração	-	2017

salário	de	Contribuição	(r$) AlíQuotA

Até 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%

empregado	doméstiCo	Comtemplando	a	parCela	patronal
salário	de	Contribuição	(r$) empregado empregador total

Até 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%

ir	-	fonte	e	Carnê	leão	-	exerCíCio	2017
base	de	CálCulo	mensal	(r$) alíquota parCela	a	deduzir

Até 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

ACiMA de r$ 4.664,69 27,50% r$ 869,36

Valor a deduzir por dependente R$ 189,59

salário	família	
remuneração valor	

unitário

Até r$ 806,80 r$ 41,37

de r$ 806,81 A r$1.212,64 r$ 29,16


