
A administração é a arte de aplicar as leis 
sem lesar os interesses.  

Honoré de Balzac 

Os conceitos aqui apresentados são 
de caráter informativo. É necessário que

 seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão. 

Ler é saber!
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Em 9 de setembro comemora-se o 
dia do Administrador de Empresas. 

Comemorar é importante, visto que 
as tarefas do administrador são 
árduas e normalmente envoltas 
por responsabilidades seríssimas. 
No entanto, serve também para 
refletir sobre as ações e funções do 
administrador, qual seu papel na 
economia e na sociedade. 

 Administrar bem seja seus negócios, 
seja sua casa, ou mesmo o Estado, 

é uma atividade complexa, cheia de 
determinantes. E claro, lembramos dos 
administrados geralmente quando a 
coisa não vai bem. Mas o que diferencia 
profissionais formados e tarimbados 
no meio administrativo com os 
administrados do dia-a-dia? Quando 
se trata de dinheiro, investimentos, o 
gerenciamento é parte fundamental 
do negócio. Quando algo não vai bem, 
dificilmente quem não tem formação 
para isso detecta onde está o erro. 

O profissional de administração 
consegue ver, diante do caos, quais 
os possíveis nós do problema. O 
faz, é claro, tomando uma série de 
medidas e se valendo de outras tantas 
ferramentas administrativas. Em escala 
macro, diante de uma empresa ou 
organização, ele realiza o levantamento 
de dados, através de pesquisa, faz 
entrevistas para observar a situação 
real da empresa no mercado. Somente 
após tudo isto dar o diagnóstico mais 
adequado a situação de cada empresa 
de acordo com o seu ramo de atividade. 

Ocorre que o administrador não foi 
criado apenas para “apagar incêndios”. 
Em situações normais de temperatura 
e pressão, também é responsável, 
junto com outros profissionais de 
gerenciamento, pelo planejamento 
da empresa ou instituição. Para 
realização deste planejamento, cabe 
ouvir um pouco o que um dos gurus 
da administração do século XX, o 
austro norte-americano Peter Drucker 

tem a dizer. Para ele, toda empresa 
tem uma teoria de negócio. Ela deve 
se dividir em três partes: primeiro, 
elaboração de hipóteses a respeito do 
ambiente da organização: da sociedade 
e sua estrutura, o mercado, o cliente 
e a tecnologia a ser empregada; 
segundo, qual a missão específica da 
organização, quais são seus objetivos 
de mercado; terceiro, a respeito das 
competências essenciais necessárias à 
realização desta missão. 

Por estas duas características 
(solucionar problemas empresariais 
e planejar as ações de uma 
empresa) pode-se perceber o grau 
de complexidade do trabalho 
do administrador, do nível de 
conhecimento que tem de dominar e 
de saber como aplicá-lo a realidade. 
Em razão destes fatores, muitos 
especialistas argumentam com razão 
de que o curso de administração de 
empresas deveria ser feito não apenas 
por um especialista, mas por todos os 
envolvidos no gerenciamento de uma 
empresa, do RH ao contabilista, do 
encarregado pelo chão de fábrica aos 
responsáveis pela logística. 

No mais, deixamos uma saudação 
a este profissional que merece 
todo nosso respeito: o administrador 
de empresas.

A DIFÍCIL ARTE DO ADMINISTRADOR

O administrador 
 não foi criado 
apenas para 

apagar 
incêndios
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Todos sabem, não há nenhuma surpresa, 
hoje é o dia do Administrador de Empresa. 

E toda empresa organizada 
deve ser bem comandada.

Conhecimento para dirigir, 
fino trato no gerir. 

Características que o administrador 
demonstra todo seu grande valor.

Numa fazenda por tudo que faz 
é chamado de capataz 

ou muitas vezes de gerente.

No comércio ou na indústria, 
comanda com muita astúcia 

dirigindo muita gente. 

DIA DO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Gilson Lustosa de Lira

ExEmplo
Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secretaria 
trabalhando que nem uma condenada e pergunta:

- Nossa, dona Priscila! Desde quando a senhora trabalha 
assim deste jeito?

- Desde que eu vi o sr. Descendo do seu carro.
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SESC: UMA INSTITUIÇÃO AO ALCANCE DOS 
TRABALHADORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Quem é atento aos eventos culturais e já teve a 
experiência de ver o SESC se instalando em sua 

cidade presenciou um momento único: em pouco 
tempo começam a pulular espetáculos, exposições, 
cursos e afins para todo canto... O campo da cultura 
realmente toma vida. 

Mas o que é o SESC? Sua função primordial vai 
muito além de sua ação cultural. Criado em 1946 para 
servir de uma ação social mais ativa do empresariado, 
Serviço Social do Comércio (SESC) está hoje nas 
principais cidades de grande e médio porte do país, 
espalhada nos 26 estados brasileiros. Em muitas delas, 
é alternativa da população para serviços de educação, 
saúde, cultura, lazer e assistência. Todas contam com 
pessoal especializado para atender os trabalhadores 
do comércio de bens e serviços, seus dependentes 
e a comunidade.

Suas ações são as mais variadas. Creche, educação 
infantil, ensino fundamental, educação de jovens e 
adultos, pré-vestibular, medicina preventiva e de apoio, 
odontologia, nutrição, cinema, teatro, música, artes 
plásticas, dança, artesanato, biblioteca, esporte, ação 
comunitária e assistência especializada compõem o 
amplo leque de serviços que o SESC oferece. Só em 2006 
beneficiou cerca de 4,9 milhões de pessoas com sua 
ação social. 

Você que é empresário do ramo comercial e de 
serviços pode usufruir da ação do SESC e proporcioná-
la aos seus funcionários e dependentes. Procure 
a unidade mais próxima e solicite uma visita para 
cadastramento de trabalhadores. E mais: este serviço 
já é pago por parcela dos impostos pagos pelo 
trabalhador e pela empresa. 

O associado ao SESC pode além de desfrutar da 
estrutura física que oferece a instituição (constituída 
de Centros de Atividades e de Unidades Operacionais 
especializadas, como Colônias de férias, Hospedarias, 
Teatros, Cinemas, Balneários, Escolas e Áreas de 
Proteção Ambiental como a Estância Ecológica do 
Pantanal), usufrui também dos diversos serviços de 
saúde, educação e cultura, além dos diversos centros 
poliesportivos espalhados por todo país. 

Para saber mais do SESC, de sua abrangência e 
ações, vá até seu portal na internet e contate-os: 
http://www.sesc.com.br/main.asp. 

RECOMENDAMOSRECOMENDAMOS



LEIS PARA APOSENTADORIA:  
O PRÓ-LABORE E O PLANEJAMENTO FUTURO

1) Pró-labore - é considerado o “salário” dos sócios da 
empresa. É a base da remuneração para o pagamento de 
qualquer benefício junto ao INSS, como por exemplo a 
aposentadoria, o auxílio doença, do auxílio maternidade, entre 
outros. Portanto, se não retirar pró-labore e não recolher ao 
INSS não será possível receber os benefícios, bem como esse 
período não será contado como tempo necessário para se 
aposentar.

2) No cálculo do valor da aposentadoria serão considerados 
80% dos maiores valores pagos desde julho de 1994 até a 
data da concessão do benefício. Assim, a média será calculada 

considerando um período longo de pagamentos, estimado 
em vários anos. Quanto menor a retirada de pró-labore, 
conseqüentemente menor a média no momento de requerer a 
aposentadoria. 

3) Caso nenhum dos sócios retire pró-labore e numa 
eventual fiscalização haverá conferência do Livro Caixa, 
da contabilidade ou mesmo de extrato bancário. Se houve 
pagamento de despesas ou outro tipo de retirada não 
classificada como lucro distribuído, pode considerar as despesas 
como distribuição disfarçada de lucro e tributar INSS sobre 
esses valores. 

Com isso é importante que você verifique no setor contábil e 
planeje o futuro de forma responsável.

VOCÊ SABIA ?

Muitas informações e contra-informações têm 
circulado a boca miúda pela internet a respeito 

da lei dos estacionamentos gratuitos. Vários spam 
dizem que já está em vigor nos shopping centers, que 
podem brigar com os manobristas que isso é direito 
adquirido... Mas isso se sustenta pouco quando se fala 
em factibilidade legal. 

 A Lei Estadual nº 13.819, promulgada em 23 de 
novembro de 2009, que dispõe sobre a gratuidade 
do estacionamento de shoppings e hipermercados, 
foi suspensa por uma liminar, até que a ADIN (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) referente ao tema 
seja julgada. 

Esta lei deixava gratuita a permanência por até 
seis horas a permanência de clientes que gastassem 
no mínimo dez vezes mais o valor do estacionamento. 
A ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping) alertou que os proprietários das lojas 
não iriam pagar esta conta. Devido a isso, impetraram 
liminar na Justiça. Lei similar foi tentada no 
Estado do Rio de Janeiro, mas também teve sua 
validade cassada. 

O mais intrigante destas tentativas em se elaborar 
leis é que todas visam estabelecimentos comerciais, 
mas se esquecem de outros tipos de instituições de 
maior prioridade, como hospitais e universidades. 
Até quando pessoas que adoecem ou que vão a um 
lugar periodicamente para estudar deverão pagar 
estacionamento? Indigna-nos pensar que, além dos 
gastos normais com saúde e educação, uma pessoa 
deva dispor de verba para estacionar seu carro. 

J U R I S P R U D Ê N C I A
( di s c u s s ã o  j u d i c i a l )

LEI DOS ESTACIONAMENTOS E SUA IMENSA POLÊMICAESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SERÃO OBRIGADOS A TER A 
DISPOSIÇÃO O CDC

Foi sancionada a Lei Federal nº 12.291, que torna obrigatória a ma-
nutenção, em local visível e de fácil acesso ao público, de exemplar do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços. Para mais informações, veja a íntegra da 
norma publicada:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/
L12291.htm

FAZENDA EMITE NOVA REGRA SOBRE TRANSPOSTE DE 
BENS IMPORTADOS

Foi emitida pelo Ministério da Fazenda, no início de agosto, uma por-
taria que acaba com a declaração de saída temporária de bens impor-
tados, como câmeras fotográficas, notebooks e filmadoras. Agora quem 
viajar para o exterior poderá sair e entrar novamente no País com um 
bem importado sem precisar tirar o documento no Fisco antes do em-
barque. Será preciso apenas levar a nota fiscal de compra do bem.

Além disso, os bens trazidos na bagagem e considerados de uso pes-
soal não entrarão mais na cota de US$ 500 (limite para via aérea) e US$ 
300 (via terrestre) que o viajante pode trazer com isenção de tributos. 

DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA ACEITARÁ COMPANHEIRO 
HOMOSSEXUAL COMO DEPENDENTE

O contribuinte que tiver uma relação homossexual estável de mais 
de cinco anos poderá incluir seu companheiro ou companheira como 
dependente na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.

A medida já entrou em vigor no início de agosto em todo o país por 
meio de um parecer aprovado pelo Ministério da Fazenda. A Receita Fe-
deral informou que os contribuintes já podem fazer a retificação das de-
clarações apresentadas dos últimos cinco anos: 2010, 2009, 2008, 2007 e 
2006. Para incluir o parceiro na declaração, basta comprovar que existe 
o vínculo entre o casal, como endereços comuns nos últimos cinco anos, 
propriedades em conjunto e outros documentos necessários.

A l t e r a ç õ e s  e  n o v i d a d e s
L E g I S L A ç ã O
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Prazos
4 Sálarios Metalúrgicos

6 FGTS, Sálarios (Demais Categorias)

15 Retenção 4,65% ( PIS,COFINS,CSLL) 
( 2ª Quinzena de Agosto/2010),  
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA, INSS ( 
Contribuinte individual, doméstica, 
facultativo )

20 Simples Nacional, INSS empresa e 
equiparada, INSS ( Empresa/Rural), 
IR Fonte ( diversos )

24 PIS/COFINS, IPI

30 “IRPJ ( Estimativa Lucro Real e 
Trimestral 3º cota e L. Presumido ), 
Contribuição Social ( Estimativa L.Real 
e trimestral  cota e IRPJ ( Estimativa 
Lucro Real e Trimestral 3º cota e L. Lucro 
Presumido ), REFIS I, PAES, PAEX 1, PAEX 
2, IPI ( ME E EPP ) IRPF ( MENSALÃO 
E CARNE LEÃO ), RETENÇÃO 4,65%  ( 
PIS,COFINS, CSLL) -1ª quinzena de 
Setembro/2010”

ICMS (RPA) de acordo com o CPR 
( Código de prazo para recolhimento )

EVENTOS & FEIRAS set/ 2010

4ª ART MUNDI 
Feira Mundial de Artesanato 
03/09 a 12/09 
Mendes Convention Center 
Santos-SP 
www.artmundisp.com.br

4ª EQUIP FOOD & DRINKS 
Salão de alimentos & Bebidas 
13/09 a 16/09 
Pavilhão de Exposições do Anhembi 
São Paulo- SP 
www.novaequipotel.com.br

6ª FENAFIC 
Feira Nacional de Couros, Máquinas e 
Componentes para Calçados 
14/09 a 17/09 
Pavilhão Fenafic 
Franca-SP 
www.fenafic.com.br

13ª FIAFLORA 
Feira Internacional de Paisagismo, 
Jardinagem e Floricultura 
23/09 a 26/09 
Pavilhão de Exposições do Anhembi 
São Paulo- SP 
www.expogarden.com.br

5ª SISP 
Salão Imobiliário São Paulo 
23/09 a 26/09 
Pavilhão de Exposições do Anhembi 
São Paulo- SP 
www.sisp.com.brUNIDADE FISCAL

ANO UFESP UPF-PR VRTE-ES UPF-RS UFIR-RJ UFEMg UFERMS UPF-MT UPF-PA UFIR-CE UFR-PB  UFR-PI

2010 16,42 60,7 2,0074 11,5241 2,0183 1,9991 13,87 31,99 2,0435 2,4257 28,99 2,02

INDICADORES DE INFLAçãO E JUROS – (%)

MÊS
IPC FIPE IPC-DI FgV IgP-M FgV IgP-DI FgV INPC IBgE

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

MAI 0,22 4,95 0,21 5,26 1,19 4,18 1,57 4,38 0,43 5,31

JUN 0,04 4,85 -0,21 4,91 0,85 5,18 0,34 5,07 -0,11 4,75

JUL 0,17 4,69 -0,21 4,34 0,15 5,79 0,22 5,98 -0,07 4,44

MÊS
CUB SINDUSCON SELIC TR POUP TJLP

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

MAI 2,43 3,24 0,77 8,92 0,05 0,20 0,55 5,32 0,48 4,97

JUN 2,05 5,35 0,78 8,95 0,05 0,26 0,55 5,91 0,48 5,48

JUL 0,53 5,91 0,84 9,06 0,11 0,37 0,61 6,56 0,48 5,99

IR | Fonte e Carnê Leão
Base de Cálculo Mensal Alíquota Parcela a Deduzir

até 1.499,15 isento -
de R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 7,5 112,43
de  2.246,76 até 2.995,70 15% R$ 280,94
De 2.995,71 ate 3.743,19 22,50% R$ 505,62

Acima  3.743,20 27,50% R$ 692,78
DEDUçÕES ADMITIDAS: 
a) por dependente, o valor de R$ 150,69.por mês; 
b) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.499,15 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 para Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
e) as contribuições às entidades de previdência privadas 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

TABELAS

Fontes dos índices: Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Folha de São Paulo, Banco Central do Brasil, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, TRTs.

2 - SEgURADO EMPREgADO DOMÉSTICO 
(Tabela para orientação do  empregador doméstico)

Salário de Contribuição
Alíquotas

Empregado Empregador Total

Até  1.040,22 8% 12% 20%

de 1.040,22 até 
1.733,70 9% 12% 21%

de 1.733,70 até 
3.467,40 11% 12% 23%

PISO SALARIAL DE SãO PAULO POR CATEgORIA PARA OS TRABALHADORES QUE NãO TEM SINDICATO

R$ 560,00

Trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, 
trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não-especializados do comércio, 
da indústria e de serviços administrativos, cumins, “barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais 
e trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras

R$ 570,00

"operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência 
e carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de 
preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores 
de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de transportes coletivos, “barmen”, pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas 
metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas de escritório, secretários, datilógrafos, 
digitadores, telefonistas, operadores de telefone e de “telemarketing”, atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de 
telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações 
de processamento químico e supervisores de produção e manutenção industrial;"

R$ 580,00

Administradores agropecuários e florestais, Trabalhadores de serviços de higiene e saúde, Chefes de serviços de transportes e de comunicações, Supervisores de compras 
e de vendas, Dedetizadores, Vendedores, Trabalhadores de Costura e Estofadores, pedreiros, Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, Agentes Técnicos em 
vendas e Representantes Comerciais, operadores de estação de rádio e de estação de televisão, operadores de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica 
e Técnicos em Eletrônica.

INSS | Contribuições Previdenciárias 

1 - SEgURADO EMPREgADO, EMPREgADO DOMÉSTICO, TRABALHADOR 
AVULSO 

Salário de Contribuição Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS

Até  1.040,22 8%

de 1.040,22 até 
1.733,70

9%

de 1.733,70 até 
3.467,40

11%

3 - SEgURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO:

A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, à partir  de 1º de abril de 2003, será calculada com 
base na remuneração recebida durante o mês

4 - Salário Mínimo Federal 5 - Salário Família

Período Valor Remuneração Valor

Abril/2006 a Março/2007 R$ 350,00 R$ 539,03 R$ 27,64

Abril/2007 a Fevereiro/2008 R$ 380,00
De  R$ 539,03
até R$ 810,18

R$ 19,48Março /2008 a Dezembro /2009 R$ 415,00

A partir de Janeiro de 2010 R$ 510,00
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