
    Jugo Comercial

Relação conjunta de Trabalho



Atribuições dos Sócios

 presença dos sócios
 engajamento dos sócios
 foco nos negócios
 gerar lucros sempre
 reinvestimento do capital de giro nos negócios
 crescer sempre ( área comercial)
 RH técnico e “frio” 
 Planejamento fiscal 



2 grandes pontos:

capital 

gestão



“ a que custo” ?!

Presença e Engajamento dos sócios 
na empresa

“sem tempo e energia” no serviço do Senhor, 
inerte nas reuniões... (horários + sábado), 
conferencias, visitas... 

Foco nos negócios “Buscai em 1º lugar o Reino de Deus e Sua 
Justiça.....” Mat. 6:33

Gerar Lucros sempre Contentamento x Avareza

Reinvestimento do capital de giro nos 
negócios

O serviço do Senhor demanda investimentos 
financeiros (folhetos,livros, viagens, doações).

Crescer sempre (área comercial) com 
metas cada vez mais desafiadoras.

“Meu reino não é deste mundo” João.18:36. 
Falcatruas, blefes + mentiras.

RH “técnico e frio” Empatia: “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo” Mat.22:39 + “Tudo o que vós quereis 
que os homens vos façam, fazei-lho também 
vós” Mat. 7:12

Planejamento fiscal “Daí a César o que é de César...” Mat. 22:21



Consequência...

Motivações diferentes e focos diferentes 
azedam a relação societária e 
comprometem a empresa !



Boa notícia!

 MEI + Eireli

 Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como pequeno empresário. Faturamento 
máximo: até R$ 60.000,00 por ano. Pode ter um empregado.

 Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento 
dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). 
Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 37,20 (comércio ou 
indústria), R$ 41,20 (prestação de serviços) ou R$ 42,20 (comércio e 
serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. 
Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário 
mínimo.

 Com essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a 
benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, 
entre outros. 



Portanto...

“Não vos prendais a um     Jugo 
desigual com os 

incrédulos.....!” 2ª.Cor. 6:14
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