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Gestão Empresarial 

Nos dias de hoje, o ambiente empresarial no Brasil está 
com exigências e desafios cada vez mais desenvolvidos, 
o que, por vezes, acaba por abalar a gestão da empresa. 
Os consumidores e clientes, por sua vez, estão cada vez 
mais exigentes; o que é um dos efeitos do imediatismo 
frequente que tomou conta não só do cenário 
empresarial, como de muitos outros, após o avanço 
desenfreado da informatização e do avanço emergente 
das tecnologias. 
E é exatamente por conta disso que a gestão empresarial 
se torna cada vez mais essencial em meio a uma 
organização, para atender não só a demanda dos 
clientes, como a própria demanda interna da organização 
em questão, que precisa se manter firme em meio a tais 
mudanças. A gestão empresarial é aquela que irá apontar 
para os focos da organização, assim como as ações que 
devem ser tomadas para o seu desenvolvimento. 
Entre as funções que são estruturadas por meio da 
gestão empresarial, devemos destacar as interfaces 
tanto internas, quanto externas operacionais, a área de 
marketing e logística, estratégia comercial, financeiro e 
outros. 
 
Novo cenário da gestão 
 
A gestão empresarial passa por uma série de mudanças 
quando consideramos modelos tanto tecnológicos, 
quanto propriamente estruturais. Essa mudança exige do 
profissional responsável pela gestão uma adequação à 
nossa realidade, para que seja possível fazer com que 
todas as decisões da empresa sejam passadas e 
entendidas por todos os setores da companhia, da alta 
gerência até os trabalhadores da fábrica. 
Para isso, inovações, instrumentos, técnicas, 
comportamentos, estratégias e atitudes são itens 
necessários ao profissional de gestão empresarial que, 
para continuar competitivo no mercado de trabalho, 
precisa se render a tais demandas. 
Os desafios se amplificam ainda mais quando levamos 
em consideração a informatização, nova demanda 
tecnológica, transformação dos concorrentes, mudança 
no perfil do consumidor e novas técnicas de gestão que 
são implantadas por empresas e devem ser seguidas 
para que seja possível dar continuidade ao negócio sem 
sair perdendo de nenhum lado. 
 

 

Como superar esses desafios 
 
Quando nos colocamos frente a frente com esse novo 
modelo organizacional, cabe a nós darmos destaque para 
os nossos clientes, afinal, são eles que movem a empresa. 
E, quando atentamos para o cliente, devemos considera-lo 
tanto de forma externa, ou seja, o nosso consumidor, como 
também olhando para dentro da instituição, onde os 
clientes são os nossos próprios colaboradores. 
É essencial para a gestão empresarial o entendimento de 
que cada um desses indivíduos é diferente, ou seja, com 
suas próprias necessidades, tolerâncias e desejos. É 
função da gestão da empresa identificar e, depois disso, 
organizar os seus métodos de trabalho considerando 
esses clientes potenciais. 
Além disso, a qualidade tanto dos serviços quanto produtos 
prestados pela empresa também devem estar entre as 
principais ações empresariais. 
Porém, há “males que vêm para o bem”. A internet e as 
tecnologias que, de início, deram aquele debate nas 
instituições, agora, podem ser aliados para possibilitar 
relacionamentos mais duradouros e íntimos com os 
clientes que, agora, buscam também maior interação com 
a empresa que realiza os seus negócios. 
Assim, é também ideal que a gestão empresarial da 
companhia saiba utilizar de tais meios de comunicação 
(principalmente digital) para atingir os seus clientes, por 
meio da criação de websites e blogs, lojas virtuais, criação 
de grupos de discussão, e-mail marketing, livros, 
pesquisas na área de atuação e outros métodos. É por 
meio dessa forma que a gestão começará, aos poucos, a 
identificar o seu próprio púbico consumidor e atentar para 
as necessidades do mesmo. E para agradá-lo, até certas 
mudanças são aceitáveis nos processos de caráter 
organizacional.  
A interação, como já dissemos anteriormente, também é 
um ponto fundamental para a conquista de público. Com a 
concorrência cada vez mais acirrada, disputa por produtos, 
preços, modelos de qualidades, a sua empresa deve 
buscar um diferencial, que começa na própria interação 
com o cliente. A intenção, no caso, é a busca de resultados 
realmente eficazes, visando o desenvolvimento de um 
diferencial que faz com que o cliente tenha reconhecimento 
da sua instituição, dos seus produtos, serviços, 
atendimento, e demais diferenciais. 
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Controle Financeiro 

Se pudéssemos traçar um paralelo entre o corpo humano e o dia a dia de uma empresa, poderíamos dizer que o setor 
financeiro é o pulmão da empresa. É a área financeira que vai prover “oxigênio” para um funcionamento saudável de sua 
empresa. Se a economia vai mal, sobra menos oxigênio para respirarmos. Se a empresa tem menos oxigênio, precisamos 
encontrar formas mais eficientes de racionalizar os recursos. 
 
1 – Faça um controle de todas as entradas de caixa 
 
Mantenha organizado tudo aquilo que a empresa tem a receber de recursos provenientes de mensalidades, anuidades, 
serviços, produtos vendidos, entre outros. Assim, o gestor financeiro da instituição de ensino pode saber se a inadimplência 
está alta, se houve algum erro nas cobranças, etc. 
 
2 – Controle e classifique todas as saídas de caixa 
 
O responsável pela área financeira precisa controlar e classificar todas as contas que são pagas. Assim, ao final de cada 
mês, o gestor da empresa pode ter uma noção exata dos motivos de um aumento ou redução de custos/despesas. Com esse 
diagnóstico feito, pode-se tomar decisões mais embasadas em dados e não somente em “achismos”. 
 
3 – Separe as contas pessoais das contas da pessoa jurídica 
 
Um erro grave cometido por muitos empresários no mundo todo é confundir aquilo que é pessoal com aquilo que é referente 
a empresa. Muitas vezes, as contas de consumo pessoal dos sócios são pagas pela conta da empresa, a título de pró-labore 
ou distribuição de dividendos. Isso não é a forma mais aconselhável de planejar suas finanças pessoais e nem as finanças 
de sua instituição. O ideal é que seja criada ou utilizada uma outra conta para pagamentos pessoais. 
 
4 – Saiba em quais dias estão concentradas as saídas/entradas de caixa 
 
A experiência mostra que, em muitos casos, empresas têm problemas financeiros por descasamentos muito grandes entre 
seus recebimentos e seus pagamentos. Exemplo: se temos que pagar a maior parte dos nossos fornecedores/colaboradores 
em média em 15 dias e recebemos de nossos clientes em média em 30 dias provavelmente teremos problemas de caixa, já 
que nossos fornecedores/colaboradores são pagos 15 dias antes de recebermos dos nossos clientes. Com essa análise feita, 
podemos buscar maneiras de melhorar esse quadro. 
 
5 – Crie orçamentos para cada área e cada categoria de custo/despesas 
 
Com o trabalho de classificação de contas a pagar feito, podemos partir para tentar controlar suas saídas de caixa para que 
elas sejam cada vez mais usadas eficientemente. Uma das maneiras mais utilizadas para isso é a criação de orçamentos 
para cada centro de custos e cada categoria de custos. Exemplo: estabeleça um teto para os gastos com material de 
escritório. Se o responsável pelas compras desse tipo de material ultrapassar esse limite, chame-o para uma conversa e tente 
entender o motivo disso. Assim, acabamos criando uma cultura de governança cada vez mais eficiente dentro de nossa 
instituição. 
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A regra das 5 horas, adotada por Bill Gates e 

grandes empreendedores 
 

 
 

 

   

Dica do mês 

 

Muitas vezes, ao voltarmos para casa após um dia exaustivo na faculdade ou no trabalho, tendemos a nos concentrar em um 
entretenimento trivial ou a passar horas a fio em nossos celulares. 
 
Isso é perfeitamente aceitável de tempos em tempos, porque todos precisamos de alguns momentos de descanso para 
recompor nossas energias. Às vezes, um jogo de celular ou uma série do Netflix podem nos proporcionar o repouso de que 
precisávamos. 
 
Entretanto, é necessário que tomemos cuidado para não transformarmos esse momento ocasional em um hábito. Os 
ambiciosos, em especial, devem escolher cuidadosamente o modo como passam o seu tempo livre. 
 
Em 2010, o cientista social Thomas Chorley realizou uma pesquisa que tinha como objetivo encontrar os hábitos comuns a 
um grupo de duzentos milionários. A maior parte deles alegou não assistir televisão, quase todos declararam ler todos os 
dias e mais do que a metade afirmou ouvir audiobooks ou podcasts durante o trânsito. 
 
Eis, portanto, o ponto essencial deste texto: a importância da leitura. A leitura é um dos principais meios através dos quais 
podemos adquirir um alto nível de cultura e conhecimento, o que nos auxilia muito em nossas vidas profissionais e em nossas 
vidas pessoais. 
 
“MAS NÃO TENHO TEMPO” 
 
Por preguiça ou acomodação, algumas pessoas alegam que “não tem tempo” de ler. Se você é uma dessas pessoas, mude 
o seu mindset agora mesmo. 
 
Afinal das contas, se até mesmo Barack Obama tinha condições de ler enquanto comandava a Casa Branca, eu realmente 
não consigo pensar em nenhuma desculpa para você. E tempo para a Netflix você provavelmente encontra, né? Pois é. 
 
Para cultivar o hábito da leitura, experimente os conselhos que demos neste post.  E, se você for realmente ambicioso, que 
tal aderir à “regra das 5 horas”? 
 
Esse conceito foi criado por Michael Simmons, um respeita autor de livros corporativos. Para Simmons, as pessoas bem-
sucedidas invariavelmente reservam ao menos uma hora de seu dia –  cinco horas por semana – à leitura e ao conhecimento. 
 
A “regra das 5 horas” é benéfica por numerosos motivos. O acréscimo de cultura e conhecimento é um deles, assim como o 
fato de que a leitura faz com que melhoremos o domínio da comunicação.  Ademais, selecionando livros que girem em torno 
de sua área de atuação, você poderá expandir a sua instrução relativa às estratégias e às táticas de negócios. 
 
Que tal aderir a essa regra? Coloque-a em sua vida e conte para nós as mudanças que ela acarretar nesta dentro dos 
próximos meses! 
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Planejamento Estratégico 
Saiba os itens básicos para realizar um bom planejamento estratégico. 

 

 

 
 

Planejamento Estratégico 

Para todo empreendedor que deseja crescer, um dos primeiros passos é entender como iniciar algo que proporcione boas 
chances de sucesso ao negócio. Como o próprio significado da palavra indica, planejar estratégias é uma arte que requer 
eficiência, informações adequadas e conhecimento de mercado, para que as decisões tomadas estejam bem casadas com 
a visão de futuro da empresa. 
 
É aconselhável, para todas as situações, que o plano esteja traçado no papel antes que seja colocado em ação. Portanto, o 
início de todo planejamento estratégico passa por algumas definições simples: 
 
Quem somos? Qual a nossa missão? Qual a relevância do nosso negócio para o mercado? Afinal, aonde queremos chegar? 
Quais os atores envolvidos nesse planejamento? 
Definidos os papeis de cada um, é o momento de ter em mãos o máximo de informações que lhe darão uma visão mais 
completa do mercado. Saiba de tudo que se refere à análise de mercado, crescimento e desenvolvimento de funcionários, 
concorrentes, áreas e mercados para explorar; 
Esteja informado sobre os insumos (internos e externos) para realização de seu negócio. O entendimento de mercado é tão 
bom quanto à compreensão do que ocorre dentro da sua própria empresa. 
 
A importância das métricas dentro do seu planejamento estratégico 
 
As métricas nada mais são do que estratégias para mensurar qualquer investimento ou ação relacionada à sua empresa, em 
quantidade e qualidade. Mas o mais importante é que ela deve estar diretamente relacionada aos planos de estratégia. Não 
adianta ter números e mais números, bons ou ruins, se esses números não estiverem dando respostas conclusivas para a 
gestão do negócio, se estamos ou não estamos chegando mais perto dos nossos grandes objetivos. Portanto, métricas de 
sucesso são aquelas em que os resultados serão um termômetro para saber se os objetivos da empresa estão sendo 
alcançados. 
 
Sair do papel e ir para a realidade pode muitas vezes ser um tema complicado para o empreendedor. Portanto, a primeira 
coisa que devemos levar em consideração na parte da execução é analisar como fazemos o que fazemos. Ou seja, qual é a 
forma como conduzimos o processo de pessoas/equipe, a estratégia e nossos planos operacionais. 
 
Contudo, a sua prática está diretamente relacionada à seriedade e organização com que trata a execução de seus 
planejamentos. Será sempre um desafio mental complexo, sem muita intuição, mas de um pensamento sistêmico e de forte 
trabalho. Veja alguns pontos a que devemos nos atentar: 
 
· A sincronia dos processos de gestão pessoas, estratégia e rotina são essenciais para uma boa execução; 
· Divisão de funções, atribuições e responsabilidades são partes importantes para alcançarmos os objetivos com organização; 
· Não devemos dar passos maiores do que podemos. Planos maiores que nossa capacidade gera frustação, pois, plano bom 
é aquele conseguimos implantar estando dentro da realidade; 
· Se quisermos uma execução boa, devemos saber premiar e incentivar as pessoas envolvidas nessa evolução; 
· Estar aberto a novas realidades, saber a hora de mudar e abrir mão de algo com flexibilidade e sabedoria, será um bom 
controle de qualidade dos seus planos estratégicos. 
 
Um planejamento estratégico completo requer muito mais esforço e dedicação do que normalmente imaginamos, mas se feito 
com qualidade, formarão o caminho das pedras para a conquista de todos os seus objetivos.  
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Agenda de Obrigações Tributárias ABRIL 2019 
 

Data Obrigações 

1 (SEG) INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário 

3 (QUA) 
IOF - Crédito 

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 

5 (SEX) 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) 

ESOCIAL - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 

GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 

Salários 

Simples Doméstico 

10 (QUA) 

INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

INSS - GPS - Envio ao Sindicato 

IPI - Cigarros 

12 (SEX) Entrega da EFD - Contribuições 

15 (SEG) 

CIDE - Combustíveis 

CIDE - Remessa ao Exterior 

DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos 

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

INSS - Contribuinte individual/Segurado Facultativo 

IOF - Crédito 

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 

PIS/COFINS - Retenção. Aquisições de Autopeças 

18 (QUI) 

COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas 

INSS - Comercialização da Produção Rural 

INSS - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (Desoneração da Folha) 

INSS - Cooperados 

INSS - DARF Único 

INSS - Folha de Pagamento 

INSS - Parcelamento Especial (PAES) - Lei nº 10.684/2003 

INSS - Retenção sobre a Nota Fiscal 

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 

PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas 

PIS/COFINS/CSLL - Retenção na Fonte 

22 (SEG) 

DAS - Simples Nacional 

DASMEI -Microempreendedor Individual (MEI) 

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Regime Especial de Pagamento Unificado 

PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -Declaratório 

24 (QUA) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 

25 (QUI) 

COFINS - Faturamento 

IOF - Crédito 

IPI - Produtos em Geral 

PIS - Faturamento / Folha de Pagamento 

30 (TER) 

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Mensal 

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Trimestral (1ª Quota/Quota Única) 

Contribuição Sindical dos Empregados - Recolhimento 

DIF - Cigarros 

DIRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste Anual 

DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie 

DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias 

Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) 

FINAM / FINOR / FUNRES - Mensal 

FINAM / FINOR / FUNRES - Trimestral (1ª Quota/Quota Única) 

INSS - Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional 

IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Alienação de Bens e Direitos 

IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Carnê-Leão 

IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste Anual (1ª Quota/Quota Única 

IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Operações em Bolsa 

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Mensal 

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples Nacional - Ganho de Capital 

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Trimestral (1ª Quota/Quota Única) 

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de Investimentos Imobiliários 

PIS/COFINS - Retenção. Aquisições de Autopeças 
! Nota: Havendo feriado local (Municipal ou Estadual) na data indicada como vencimento da obrigação recomendamos consultar se a obrigação deve ser recolhida antecipadamente ou 

postergada. 
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Tabelas Práticas e Indicadores Econômicos ABRIL 2019 
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TABELAS PRÁTICAS 

INSS | Contribuições Previdenciárias 

 
1. Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso 

Salário de contribuição (R$) Alíquota 

até 1.751,81 8% 

de 1.751,82 até 2.919,72 9% 

de 2.919,73 até 5.839,45 11% 

2. Segurado Empregado Doméstico (Tabela para orientação do 

empregador doméstico) 

Salário de 

Contribuição (R$) 

INSS  
FGTS 

Seguro 

Acidente 

Trabalho 

Indenização 

Perda 

Emprego 

 
IRR 

Empregado  empregador 

até 1.751,81 8% 8% 8% 0,8% 3,2% 

T
a

b
e

la
 P

ro
g

re
s
s
iv

a
 

de 1.751,82 até 2.919,72 9% 8% 8% 0,8% 3,2% 

de 2.919,73 até 5.839,45 11% 8% 8% 0,8% 3,2% 

acima de 5.839,45 - - 8% 0,8% 3,2% 

 

3. Segurado Contribuinte Individual e Facultativo 

A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, a partir de 1º 

de abril de 2003, é calculada com base na remuneração recebida durante o mês. 

4. Salário Família 

Remuneração (R$) Valor (R$) 

até 907,77 46,54 

de 907,78 a 1.364,43 32,80 

acima de 1.364,43 não tem direito ao salário família 

Base Legal: Portaria ME nº 09/2019 

Salário Mínimo Federal 

Período Valor (R$) 

A partir de Janeiro/2019 - Decreto 9661/2019 998,00 

Janeiro a Dezembro/2018 - Decreto 9255/2017 954,00 

 

Imposto de Renda 

Base de Cálculo Mensal 

(R$) 
Alíquota 

Parcela a Deduzir 

(R$) 

até 1.903,98 - - 

de 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80 

de 2.826,66 até 3.751,05 15% 354,80 

de 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13 

acima de 4.664,68 27,5% 869,36 

Deduções admitidas: 

a) por dependente, o valor de R$ 189,59 por mês; 

b) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, 

até o valor de R$ 1.903,98 por mês, a partir do mês que o contribuinte 

completou 65 anos de idade; 

c) as importâncias pagas em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em 

cumprimento do acordo ou decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos 

provisionais; 

d) as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

e) as contribuições às entidades de previdência privada domiciliadas no País, 

cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 

complementares assemelhados aos da Previdência Social, no caso de 
trabalhador com vínculo empregatício, de administradores, aposentados e 

pensionistas. 

 

Lucro Real Estimativa e Presumido | Percentuais Aplicados 

% Atividades 

 

1,6 
- Revenda, para consumo, de combustível derivado de 

petróleo, álcool etílico carburante e gás natural 

 
 
 
 
 
 
 

8,0 

-Venda de mercadorias ou produtos (exceto revenda de 

combustíveis para consumo) 

-Transporte de cargas 

-Serviços hospitalares 

-Atividade rural 

-Industrialização 

-Atividades imobiliárias 

-Construção por empreitada, quando se tratar de contratação 

por empreitada de construção civil, na modalidade total, 

fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à 

sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra 

-Qualquer outra atividade (exceto prestação de serviços) para 

a qual não esteja previsto percentual especificado 

-Industrialização de produtos em que a matéria-prima ou o 

produto intermediário ou o material de embalagem tenham 

sido fornecidos por quem encomendou a industrialização 

 

 
16,0 

-Serviços de transporte (exceto o de cargas) 

-Serviços (exceto hospitalares, de transporte e de sociedades 

civis de profissões regulamentadas) prestados com 

exclusividade por empresas com receita bruta anual não 

superior a R$ 120.000,00 

 
 
 
 
 

32,0 

 
 
 
 

 

-Serviços em geral para os quais não esteja previsto 

percentual específico, inclusive os presta- dos por sociedades 

civis de profissões regulamentadas (que, de acordo com o 

Novo Código Civil, passam a ser chamadas de sociedade 

simples) 

-Intermediação de negócios 

-Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e 

direitos de qualquer natureza 

-Serviços de mão de obra de construção civil, quando a 

prestadora não empregar materiais de sua propriedade nem 

se responsabilizar pela execução da obra 

 

Dicas Importantes! 

Orçamento familiar 

A perda do controle das contas pessoais é um fator com 

forte potencial para o desequilíbrio emocional, que pode 

repercutir no desempenho profissional. Administrar os 

próprios recursos financeiros é fundamental para evitar 

estresse e todos os sentimentos indesejados decorrentes da 

falta de planejamento. 

 
Nossa atenção deve ser orientada para evitar que se 

entre no vermelho. E sempre que estivermos na iminência de, 

é momento de algumas perguntas fundamentais: Será que 

preciso mesmo realizar esta compra? Não posso esperar para 

realizá-la em um momento mais apropriado? 

 
Para dimensionar seu poder de endividamento você 

precisa trabalhar com a realidade dos números, não fantasiar 

com a parte de sua renda que não é garantida e jamais se 

deixar levar pela tentação do crédito fácil disponível no 

sistema financeiro e das decisões precipitadas de consumo, 

embaladas pela empolgação. 
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Todo grande sonho começa com um sonhador. 
Lembre-se sempre que você tem consigo a força, a 
paciência e a paixão para alcançar as estrelas e 
mudar o mundo. 
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