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A verticalização 
operacional e a 

promoção individual
Num passado não tão 
distante, a cultura 
organizacional de 
grandes empresas 
e gestões verticais 
era a realidade da 
maior parte dos 
empregados no 
Brasil e no mundo

A ascensão dos mo-
delos inovadores 
e disruptivos de 

negócios - incluindo o 
crescimento das startups 
- fez mudar o padrão de 
contratação, promoção 
e das atividades diárias 
desenvolvidas entre os 
funcionários. Hoje, domi-
na a cultura de um maior 
contato diário operacio-
nal, de fato, entre cargos 
operacionais e gerenciais, 
no qual todo mundo põe a 
"mão na massa" para um 
resultado satisfatório para 
o cliente e para a empresa 
como um todo. 

A dinâmica de trabalho 
e contratação está se 
adaptando. Encontramos 
mais formatos de gestão 
formados por grupos de 
trabalho, e não mais cargos 
definidos e engessados, 
trazendo líderes e lidera-
dos para uma diligência 
muito mais mutável, que 
permitiu (e permite) um 
desempenho de alta per-
formance. E claro, isso 
tem ajudado diretamente 
no crescimento individual 
de cada um, gerando a 
percepção de ainda mais 
valor entre (e para) os 
colaboradores, além da 
diminuição do turnover. 

Liderança, gestão, em-
preendedorismo e ino-
vação são incentivados 
nas empresas, sejam de 
qualquer porte, fazendo 
com que, naturalmente, 
uma promoção de cargo 
seja aceita de maneira 
mais leve e mais festiva - 
tanto para a equipe quanto 
para o promovido - afinal, 
a integração já existe e 
é aplicada, aumentando 
o desempenho e incenti-
vando ainda a cocriação e 
desenvolvimento mútuo. 

Líderes híbridos, que 
sabem orientar, mas que 
também atuam na linha de 
frente quando precisam e 

sabem inspirar seus times 
são os que têm se desta-
cado. E, apesar de aceitar 
um desafio num cargo 
"C-level", exigir uma mu-
dança de pensamento do 
profissional no que tange 
suas metas e direciona-
mentos diários, a empatia e 
a confiança, do e para com 
o time, são importantes 
para que a transição seja 
não só estratégica para 
a empresa em termos de 
gestão global, mas que seja 
positiva e tranquila para 
todos. Afinal, quando um 
cresce, todos podem e vão 
crescer juntos! 

Na Eventbrite nós enca-
ramos os desafios e cada 
novo ano como um "brand 
new day", um novo dia para 
olharmos para o que esta-
mos fazendo, analisar se 
estamos no caminho certo 
e acima de tudo, se as pes-
soas vêm para o trabalho 
felizes. Os nossos líderes 
trabalham para que todos 
os funcionários executem 
suas funções com motiva-
ção e foco nos resultados 
da empresa como um todo. 

Ter uma equipe que acei-
ta muito bem mudanças, é 
unida e não mede esforços 
para garantir a satisfação e 
o sucesso dos clientes em 
suas iniciativas é importan-
te nesse caminho. No meu 
caso, considero prazeroso 
trabalhar em uma empresa 
que opera com uma cultura 
de startup, com foco em 
inovação, entendendo o 
quanto posso ser ágil, flexí-
vel e ter planos audaciosos. 

Posso dizer que o que 
faz muitos negócios darem 
certo hoje em dia é o fato 
de poder crescer com auto-
nomia, sem ter processos 
engessados enraizados no 
DNA. Levar esse pensa-
mento a cargos gerenciais 
pode não ser a meta de 
muitos, porém, acabam 
levando naturalmente a 
ascensão. 

O importante é encarar 
o desafio com pensamento 
positivo, confiança em si e 
nos times, entregando seu 
melhor! E você, sente-se 
preparado para uma gran-
de promoção? 

(*) - É General Manager da Eventbrite 
LatAm, maior plataforma de 

tecnologia para eventos e venda de 
ingressos do mundo.

Beatriz Oliveira (*)
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Fabio de Matos - Edit CRV - Alex J. Wildlove, pseu-
dônimo do debutante escritor Fabio de Matos, expõe 
suas ideias, impressões em marcantes momentos de uma 
normalmente difícil fase da nossa vida: da infância para 

adolescência e juventude. Um turbilhão de sensações nos invade. 
Essa é a linha que define essa obra com elevado nível poético, que 
também reservou espaço pra algumas prosas. Que venham outras!

Alucinações Poéticas

Haino Burmester (Org) – Claudia Maria 
Figueiredo Matias, Maria Aparecida Novaes 
e Patrícia Pessoa Pousa (Coautoras) – Saraiva 
Educação – O mestre Haino, médico, administrador, 

reuniu três respeitáveis representantes da área de saúde para 
esmiuçar uma atividade que, além da sua responsabilidade, está 
sempre em constante ebulição. Administrar pessoas numa empresa 
tradicional, sabe-se é uma grande dificuldade. Imaginem num am-
biente médico hospitalar! Este escriba imagina que sejam triplicados 
seus variados óbices. Nesta edição os autores destrincham esse 
intrincado assunto. Com muita eficácia e agilidade, vão direto ao 
cerne dos temas centrais nesse cipoal administrativo que por sua 
natureza – pessoas – revestem-se de uma importância ímpar. Até o 
momento, esgota com galhardia, o assunto. Este verdadeiro manual 
deverá ser leitura obrigatória e deixado à mão, por profissionais 

de saúde, administradores de clinicas e hospitais.

Gestão de Pessoas em Saúde

Pedro Superti – Buzz – “Tá’i” um livro que 
nenhum empreendedor, empresário, jovem ou 
não, terá que obrigatoriamente ler! No começo, 
parece um pouco, digamos, pedante. Aos pou-

cos, em cada página, nota-se uma utilidade impar, em cada 
sugestão, aconselhamento, ou dica. Num linguajar sem 
empáfia, o mestre vai desfilando todo seu cabedal e conhe-
cimento, fazendo com que ilumine-se um valioso caminho 
para o sucesso, seja pessoal, profissional ou empresarial. 
Muito oportuno!

Ouse Ser Diferente

Florian Bartunek – Giuliana Napolitano 
– Pierre Moreau (Orgs) – Portfolio-Penguin – 
Agentes econômicos de peso no cenário nacional e 
mundial foram entrevistados pelos organizadores 
desse verdadeiro show de luta, superação de obstá-

culos, sucesso e principalmente muita perspicácia, inteligência 
e sabedoria aplicada. Altamente recomendável para quem 
pretende fazer uso de capital para investir no mercado de ca-
pitais e ou montar sua própria empresa. Treze relatos de vidas 
inquestionáveis e bastidores, com conselhos absolutamente 

factíveis. Imperdível!

Fora da Curva 2: Mais investidores 
incríveis revelam seus segredos – 
e você pode aprender com eles

Com apresentação de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CHRISTYAN SOARES RODRIGUES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Dias Rodrigues e de Christiane Soares 
Rodrigues. A pretendente: SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DE SA, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidio Lopes de Sa e de Elaine 
Cristina Oliveira.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DURÉ, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ponta Porã, MT, data-nascimento: 18/07/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Porfíria Duré. A pretendente: ANDREIA DE SOUZA 
DELMONDES, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Lauzemiro de Siqueira Delmondes e de Antonia de Sousa Delmondes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

No último dia 6, decisão da 1ª Turma 
do STJ limitou a 20 salários mínimos a 
base de incidência do salário-educação 
e das contribuições parafiscais, ou seja, 
aquelas destinadas às entidades do 
sistema “S”. A decisão, por unanimi-
dade, foi para o caso de uma indústria 
química. Por ser uma decisão colegiada, 
o julgamento serve de precedente para 
outros casos e pode ser a abertura de 
um caminho positivo para as empresas 
desonerarem sua folha de pagamento.

“Em especial para aquelas empresas 
de grande porte, que calculam essas 
contribuições parafiscais com base na 
folha de salários, o que invariavelmente 
acaba gerando um valor que supera 
o teto de 20 salario mínimos”, avalia 

Eduardo Gonzaga de Oliveira Natal, 
sócio do escritório Natal & Manssur, e 
mestre em Direito Tributário e Direito 
do Estado pela PUC-SP. Segundo ele, o 
limite de 20 salários mínimos foi insti-
tuído pelo artigo 4º da Lei 6.950/1981, 
que nunca chegou a ser revogado, 
segundo o STJ. 

“Antes, havia a estipulação limi-
tando a contribuição das empresas 
a dez salários mínimos. Em 1981, 
esse limite subiu para 20 salários 
mínimos. E essa limitação nunca 
chegou a ser revogada, na visão do 
STJ”. O debate sobre a revogação 
do limite gira em torno do Decreto 
2.318, de 1986, que aboliu o teto do 
artigo 4º, da Lei 6.950, para efeito do 

cálculo da contribuição da empresa 
para a Previdência. 

O entendimento do STJ, no entanto, 
diverge do entendimento da União, 
já que considera que as contribui-
ções parafiscais não estão atreladas 
ao financiamento da Previdência. As 
contribuições parafiscais são aquelas 
destinadas ao Sebrae, Incra, Sesi, Se-
nai, Senac etc. Embora positiva para 
as empresas, a questão ainda não está 
encerrada no judiciário. “Mas se trata 
de muito bom precedente, abrindo a 
possibilidade de empresas passarem a 
não ter mais que pagar valores acima 
do teto, além de pedirem restituição 
do valor pago a mais, nos últimos cinco 
anos”, conclui o tributarista.

Decisão sobre contribuições do 
Sistema S pode beneficiar empresas

Márcio Carreira (*)

O processo pode ser 
um tanto quanto 
complexo e demo-

rado, podendo levar horas 
ou, até mesmo, dias, de-
pendendo da quantidade 
de informações a serem 
inseridas no sistema. Po-
rém, se fazer a declaração 
é um infortúnio, o contrá-
rio pode ser uma dor de 
cabeça: não entregar o IR 
gera multas, que podem ser 
de até 20% do valor do IR 
devido. Então, por que não 
buscar por alternativas que 
facilitam esse processo? 

O Certificado Digital é 
de grande utilidade no 
acerto de contas com o 
leão. Com o e-CPF, é pos-
sível obter a declaração 
pré-preenchida. Ou seja: 
com poucos cliques, o 
contribuinte tem acesso 
ao documento pratica-
mente pronto, precisando, 
apenas, conferir e corrigir 
algumas informações, se 
houver necessidade.

As vantagens, contudo, 
vão além deste modelo, a 

A tecnologia te protege 
contra o leão

Fazer a declaração do Imposto de Renda (IR) é algo pelo o que a maioria das pessoas não anseia

ceber a restituição, pois 
quem entrega utilizando 
a pré-preenchida entra 
nos primeiros lotes, caso 
tenha direito, ficando atrás 
somente de maiores de 65 
anos, pessoas portadoras 
de necessidades especiais 
ou doenças graves e pro-
fessores. 

Para quem trabalha o dia 
todo, ou, até mesmo, tem 
jornadas duplas ou triplas, 
tempo livre é precioso - e 
numa realidade em que 
a tecnologia permite que 
processos sejam cada vez 
mais automatizados, a Cer-
tificação Digital se mostra 
uma ferramenta muito útil 
para esse fim. Com ela, a 
chegada do Leão não pre-
cisa ser temida, mas, sim, 
esperada. 

Afinal, ao concluir a en-
trega, é possível saber se 
terá direito à restituição. 
Em caso positivo, basta 
somente esperar e fazer 
planos para o dinheiro que 
está por vir! 

(*) - É Gerente de Contabilidade 
da Certisign, a maior Autoridade 

Certificadora do Brasil. 

começar pela comodidade 
e minimização da possibi-
lidade de erros, já que os 
dados vinculados ao CPF 
são transmitidos automa-
ticamente. Importante 
lembrar que inserir uma 
única informação errada 
já é o suficiente para cair 
na indesejável malha fina. 

Neste contexto, o Certi-
ficado permite, também, 
obter a declaração dos 
últimos 5 anos, regu-
larizar no mesmo dia a 

situação com a Receita 
Federal (caso o decla-
rante caia na malha fina), 
eliminar divergências das 
informações declaradas 
com as fontes pagado-
ras, acompanhar todo o 
processo da declaração - 
possibilitando correções 
em tempo real -, retificar 
pagamentos e imprimir 
comprovantes. 

Vale dizer também que 
o Certificado proporciona 
vantagens na hora de re-

O Certificado Digital é de grande utilidade no acerto de contas 
com o leão. Com o e-CPF, é possível obter a 

declaração pré-preenchida. 
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