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As pessoas não são o ativo mais importante de uma organização. 
O ativo mais importante de uma organização são as pessoas boas, 
comprometidas, capacitadas e éticas. Foi a partir deste século que 
as organizações passaram a se preocupar com questões como 
capacitação, clima organizacional e valorização dos profissionais, 
tendo em vista agregarem, no ambiente de trabalho, pessoas 
comprometidas com os rumos da empresa, bem como satisfeitas e 
feliz com o seu trabalho e no seu trabalho. 

Uma pesquisa recente realizada pela FNQ e pelo SEBRAE com 1.163 
empresários de micro e pequenas empresas mostrou que a gestão de 
pessoas é, sim, uma preocupação dos dirigentes: 73% dos pesquisados 
disseram reconhecer seus colaboradores pelas contribuições que 
realizam para inovação e 72% afirmaram investir na capacitação dos 
colaboradores. Em uma lista composta por oito itens, correspondentes 
aos Critérios de Excelência da Gestão, o Critério Pessoas recebeu o 
segundo maior investimento por parte das empresas analisadas, atrás 
apenas do Critério Clientes.

Hoje, as pessoas são consideradas elementos fundamentais para gerir 
e fortalecer as relações necessárias para a condução de qualquer 
negócio. É comprovado que as organizações que possuem práticas 
que visam o desenvolvimento humano conseguem aumento da 
motivação da força de trabalho e, consequentemente, melhores 
resultados financeiros e operacionais. 

Uma empresa que possui boas práticas de gestão de pessoas define 
corretamente as funções e as responsabilidades do colaborador, 
seleciona-o e capacita-o para o exercício das funções e analisa os 
riscos e perigos do trabalho, bem como os fatores que afetam o bem-
estar e a satisfação de cada um deles.

Para obter resultados nessa área, basta que a empresa adote 
alguns requisitos e passe a avaliar sua efetividade constantemente. 
Apresento, aqui, algumas dicas baseadas no Critério Pessoas do 
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG):

Gestão Aponte claramente as funções e responsabilidades dos 
colaboradores, pontuando a participação de cada um e 
promovendo a sinergia do trabalho em equipe;

Procure estabelecer e implantar um plano de cargos e salários e 
um programa de metas para o colaborador, com base no plano 
estratégico da empresa e nas competências de cada pessoa. Assim, 
é possível definir qual a participação de cada um nas estratégias 
gerais da empresa;

Destaque e incentive a autonomia dos seus colaboradores. Essa 
atitude auxilia na melhoria da motivação, no cumprimento de 
metas e nos resultados; 

Promova feedbacks constantes, sistematize os processos de 
avaliação e programe ações de melhoria;

Invista nas habilidades e nos conhecimentos dos colaboradores. 
Entender as suas competências auxilia no desenvolvimento de 
suas atividades diárias como forma de garantir a eficiência e o 
bom trabalho em equipe; 

Promova programas de capacitação com base em um plano de 
carreiras e nas metas estipuladas pela organização. Incentive a 
busca pela constante capacitação e reciclagem do colaborador;

Considere as oportunidades para desenvolvimento de membros 
da equipe atual, promovendo a inserção de novas pessoas para o 
exercício das funções. Mas se for preciso contratar, tente levar em 
conta as necessidades para o cargo e para a maioria das funções 
previamente definidas;

Procure identificar, por meio de pesquisa de clima organizacional, 
os fatores que afetam o bem-estar, a motivação e a satisfação 
dos colaboradores. O completo entendimento do seu quadro 
de colaboradores é fundamental para que sejam desenvolvidos 
programas com foco na qualidade de vida e na cidadania, que 
estejam de acordo com as necessidades do colaborador e 
com as estratégias da empresa. As atividades, posteriormente 
desenvolvidas, auxiliam no aumento da produtividade, criando 
forças na busca por resultados;

Comunique-se com clareza para garantir ao grupo total assimilação 
dos valores e princípios da organização. É importante ouvir o que 
cada um tem a dizer. Procure estabelecer uma relação de confiança 
entre a liderança e o grupo e implante canais de comunicação 
entre a empresa e os colaboradores, sempre com base em relações 
de confiança e ética. A comunicação interna das estratégias, das 
metas e dos seus indicadores e planos de ação são vitais para o 
engajamento das pessoas na causa comum;

Utilize práticas de remuneração, reconhecimento e incentivo para 
estimular a organização no sentido de alcançar metas. Elas são 
importantes propulsores da motivação dos colaboradores. Os 
ajustes salariais, alinhados ao plano de carreira, servem como prova 
do reconhecimento dos funcionários, estimulando-os a apresentar 
contribuições significativas à organização permanentemente.
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OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO COMPLETA DO NCM NA NF-E

O Ajuste SINIEF 22/13, estabelece que a partir de 01 de Julho de 2014 a 
identificação das mercadorias na NF-e deverá conter o seu correspondente 
código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) completo, 
não sendo mais aceita a possibilidade de informar apenas o capítulo (dois 
dígitos). Serão implementadas regras de validação para exigir, em um primeiro 
momento, o preenchimento de oito dígitos no campo relativo ao código NCM. 
Em futuro próximo será implementada outra verificação, e somente serão 
aceitos valores de NCM que existam na tabela correspondente, publicada pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Sendo 
assim, as NF-e emitidas com apenas dois dígitos serão rejeitadas 
a partir de 1/8/2014, excetuam-se da validação o NCM “00”, para caso 
de item de serviço ou de item que não tenha produto, como transferência de 
crédito, crédito do ativo imobilizado, entre outros. Fonte: Coordenação Técnica 
do ENCAT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS – 
EMISSÃO PELO OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL

O contribuinte optante pelo Simples Nacional, na hipótese de devolução de 
mercadoria a contribuinte não optante pelo Simples Nacional, fará 
a indicação no campo “Informações Complementares”, ou no corpo da Nota 
Fiscal Modelo 1, 1-A, ou Avulsa, da base de cálculo, do imposto destacado, e 
do número da nota fiscal de compra da mercadoria devolvida, mencionando 
o motivo que resultou na devolução da mercadoria. Na hipótese de emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, o contribuinte optante pelo 
Simples Nacional deve indicar a base de cálculo e o ICMS porventura devido 
nos campos próprios, conforme estabelecido em manual de especificações e 
critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu 
o referido documento eletrônico, mencionando ainda nos dados adicionais o 
número da nota fiscal de compra da mercadoria devolvida e o motivo que 
resultou na devolução da mercadoria.

ALTERAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL

Foi aprovada no dia 07/08 a lei complementar 147/2014 que altera o Simples 
Nacional. Dentre as mudanças ocorridas, destacamos a ampliação dos setores 
sujeitos a optarem por este regime de tributação. Houve também a criação de 
uma tabela de tributação (Anexo VI) para os serviços decorrentes do exercício 
da atividade intelectual. A lei entra em vigor a partir do dia 01/01/2015. Nos 
próximos informativos vamos divulgar as alterações que entrarão em vigor.

COBRANÇA DO SIMPLES NACIONAL

A Receita Federal do Brasil deu iniciou a cobrança dos débitos do Simples 
Nacional para as empresas que são optantes deste regime.  As empresas em 
débito, além do pagamento a vista tem a opção do parcelamento em até 60 
parcelas. Os contribuintes que não regularizarem seus débitos com a Fazenda 
Pública Federal poderão ser excluídos do Simples Nacional.

JUNTA COMERCIAL – TÉRMINO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FÍSICO.

De acordo com a Junta Comercial de Minas Gerais, não haverá mais a emissão 
de qualquer documento físico por este órgão. Qualquer documento a ser 
emitidos por este órgão, tais como certidões de qualquer espécie, cópias de 
contratos e alterações, serão liberadas somente no ambiente virtual.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção 
de sexo, nacionalidade ou idade (art. 461 da CLT). 

Sendo idênticas as funções deverá o empregador pagar ao empregado o 
mesmo salário, para tanto é necessário que o equiparando e o paradigma 
exerçam as mesmas atividades, sendo irrelevante o nome dado à função pelo 
empregador.

CONVÊNIO CRECHE

As empresas que tenham em seu quadro 30 ou mais mulheres com mais de 
16 anos de idade, propiciarão local ou manterão convênios com creches para 
guarda e assistência de seus filhos em período de amamentação, de acordo 
com artigo 389 da CLT. 

Esta exigência poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, 
diretamente ou mediante convênios, com outras entidades publicas ou 
privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, 
SESC, LBA ou de entidades sindicais.

Com a publicação da Lei nº 12.997/2014 (DOU de 20.06.2014), acrescentou-
se o § 4º ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ficando 
estabelecido que são também consideradas perigosas as atividades de 
trabalhador em motocicleta. Assim, os referidos trabalhadores passam a 
ter direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa.

Não farão jus ao pagamento do adicional, os empregados autônomos, os 
que trabalham por conta própria ou em cooperativas. Será devido apenas aos 
empregados com carteira assinada.

Existem dissenções com relação a quando as alterações passam a ter efeito. 
Observamos atualmente dois grupos de interpretações:

Aqueles que defendem que seu efeito é imediato, ou seja, a partir da data de 
publicação da lei;

E os que atestam que conforme caput do referido Art. da CLT, que tal pagamento 
passa a ter os efeitos pecuniários somente após a regulamentação da atividade 
prevista no parágrafo quarto do artigo 193 da CLT pelo Ministério do Trabalho.

Sugerimos ao cliente que em caso de dúvidas busque o auxilio de 
uma assessoria jurídica.

Alertas Fiscais Dicas Trabalhistas

Adicional de

de 30% para motociclistas
Periculosidade
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Rua Conselheiro Lafaiete, 2.015 . Sagrada Família . BH . MG . 31035-560
Tel.: (31) 3244.3100 . www.previsa.com.br

ESPAÇO DO CLIENTE

A Receita Federal reabriu o prazo para adesão ao REFIS da Crise para os débitos 
vencidos até 31 de dezembro de 2013. De acordo com a regulamentação 
até o dia 25 de agosto de 2014 os contribuintes poderão pagar ou pedir 
parcelamento em até 180 meses dos débitos administrados pela Receita Federal 
do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).  Até mesmo 
os débitos já parcelados nas versões anteriores poderão ser reparcelados nesse 
novo regime. 

Com a opção a este parcelamento os contribuintes se beneficiarão de 
descontos e prazos especiais demonstrados abaixo, mas aqueles que já 
optaram pelo antigo REFIS que quiserem desistir e aderir ao novo terão os 
benefícios anteriores cancelados para o novo cálculo.

Será realizada no dia 27/08 as 08:30 no auditório da Previsa uma palestra 
sobre o E-social. O objetivo é orientar os clientes sobre as mudanças previstas 
e as adequações necessárias a todas as empresas. As vagas são limitadas!

Inscreva-se pelo e-mail: recepcao@previsa.com.br.
Informações: 3244-3100

Nessa nova versão a adesão está condicionada ao pagamento de antecipação 
equivalente à: 

 

O valor dessa antecipação poderá ser pago em até cinco prestações, sendo que 
a 1ª vencerá no 25 de agosto de 2014, que é o prazo final de opção. 

Enquanto não consolidada a dívida caberá ao próprio contribuinte calcular e 
recolher o valor das parcelas da antecipação e das parcelas seguintes, que 
somente vencerão após o pagamento das cinco parcelas da antecipação.

Para simulação ou opção ao Parcelamento o Cliente Previsa deverá entrar em 
contato com o DOA – Depto. de Obrigações Acessórias pelo telefone 3244-
3180 ou através dos e-mails josecarlos@previsa.com.br e patriciajota@
previsa.com.br

I – 5% se o valor total da dívida a ser parcelada for menor ou igual a R$ 1.000.000,00; 

II – 10% se o valor total da dívida a ser parcelada for maior que R$ 1.000.000,00 e 
menor ou igual a R$ 10.000.000,00; 

III – 15% se o valor total da dívida a ser parcelada for maior que R$ 10.000.000,00 
e menor ou igual a R$ 20.000.000,00; e 

IV – 20% se o valor total da dívida a ser parcelada for maior que R$ 20.000.000,00. 

Forma de pagamento

Reduções
Multa de 
mora e de 

ofício

Multa 
isolada Juros Encargos

À vista 100% 40% 45% 100%
Em até 30 prestações 90% 35% 40% 100%
Em até 60 prestações 80% 30% 35% 100%

Em até 120 prestações 70% 25% 30% 100%
Em até 180 prestações 60% 20% 25% 100%

REFIS

Convite palestra


