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Quer publicar um artigo, opinião ou redação, além de sugestões e reclamações. Envie para 

folharh@uptreinamentos.com e atender os seguintes critérios: 

1) Conter até 2.500 caracteres com espaço com título. 

2) Deve ser enviado no formato Word editável e junto com nome completo, cidade e profissão. 

3) Os artigos enviados poderão ser resumidos ou não publicados. 
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Bem-vindo eSocial 

Por Élvis Marçal Lisboa da Silva 

Neste ano, vamos presenciar um fato épico para o 

DP: a efetiva implantação do eSocial, obrigatório a todos 

empregadores, e resultando na modernização dos forma-

tos de fiscalização. 

As empresas com faturamento inferior a R$ 78 mi 

em 2016, e optantes pelo simples, integrantes do grupo 3, 

darão o próximo passo da implantação do eSocial, que 

ocorrerá em julho, e é o envio dos eventos periódicos ao 

eSocial. Também, as empresas do Grupo 2 iniciaram o 

envio da DCTFWeb, desde que tenham faturamento su-

perior a 4,8mi, e as empresas com faturamento inferior 

tiveram o prazo postergado para outubro de 2019. 

Mas, o que esperar? O momento mais crítico é o 

envio das informações dos eventos de segurança e saúde 

do trabalhador, que obrigará a adequação às normas regu-

lamentadoras, já existentes, que preveem medidas de pre-

venção de acidentes e monitoramento da saúde do traba-

lhador. Mas, no momento as empresas estão se adaptando 

ao envio da folha de pagamento, com uma alta ampliação 

das informações enviadas. O que antes era enviado a base 

de cálculo para recolhimento dos encargos, agora deverá 

ser discriminado, de forma minuciosa, todas as rubricas 

que a compõem, e a omissão de alguma verba, poderá ter 

consequências de fiscalização. 

Todavia, existem aqueles que defendem e aqueles 

que o criticam, mas temos que admitir que precisamos, de 

forma efetiva, modernizar as ferramentas de fiscalização 

das relações de emprego, a fim de evitar fraudes e des-

cumprimento dos direitos trabalhistas. O sistema, de for-

ma tardia, chega para revolucionar o formato de fiscaliza-

ção, tornando-o eficiente e eficaz. Mas ainda espera-se a 

simplificação dele, além do correto funcionamento sem 

instabilidades e perdas de informações.  

O sistema precisa, sem sombras de dúvidas, de 

uma simplificação no envio e processamento, e passar 

aos profissionais da área uma segurança de que funciona-

rá. Em contrapartida as empresas devem se adaptar à le-

gislação vigente, seja com simplificação do sistema ou 

não. A adequação partirá do verdadeiro cumprimento 

legal trabalhista e previdenciário. 

 Professor de Recursos Humanos e Empreendedor 

Porto  Alegre, RS 

ARTIGOS, OPINIÕES E DICAS PARA VOCÊ 

NÃO SABENDO QUE ERA IMPOSSÍVEL, FOI LÁ E FEZ. 

JEAN COCTEAU 

QUER CONTRATAR?  CONTRATA COM A UP 

UP CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS 

 

EFICIÊNCIA NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

FAÇA UM ORÇAMENTO CONOSCO 

Envie um e-mail para rh@uptreinamentos.com  

solicite um orçamento. 

ANUNCIE SEU PRODUTO OU SERVIÇO AQUI 
 

ENVIE SEU ANÚNCIO PARA  E SAIBA MAIS 

 

folharh@uptreinamentos.com 

CARTA AO LEITOR 

Prezado leitor, 

primeiramente, seja bem-vindo (a). Vamos iniciar uma trajetó-

ria juntos; eu, você, escritores, empresas, contabilidades, e toda 

a sociedade que tenha vontade de contribuir conosco. A FO-

LHA DO RH está nascendo com propósito de espalhar conhe-

cimento, através de artigos, de opiniões dos leitores, de dicas, e 

notícias da área do Recursos Humanos. Vamos divulgar tam-

bém serviços, produtos, livros, filmes e tudo mais que possa 

contribuir para o nosso setor. 

A distribuição da FOLHA DO RH será gratuita e online.  

Um forte abraço e boa leitura.  

Atenciosamente, Élvis Marçal Lisboa (idealizador) 

ANÚNCIO 

mailto:rh@uptreinamentos.com


Edição 01— JUNHO 2019. DISTRIBUIÇÃO ONLINE GRATUITA 

FOLHA DO RH—EDIÇÃO 1 JULHO 2019   PÁG 3 

Crie um perfil poderoso no Linkedin 

Por Charlene Soster Luz 

Como criar um perfil interessante no Linkedin? 
Mostre que você é um profissional de destaque e aumente 
seu network, assim como as suas chances de recolocação 
profissional. 

Tenha foco nos objetivos do Linkedin 

O Linkedin é a rede social focada no aspecto pro-
fissional. Um bom perfil atrai empregadores, clientes, 
fornecedores, orientadores e parceiros. O perfil do Linke-
din mostra a forma como você quer ser visto no mercado.  

Foto 

A sua foto deve ser somente de você, do seu rosto e 
natural. Só não precisa ser tão sério quanto a foto da iden-
tidade. O importante é que que quem veja a foto já identi-
fique facilmente você e sua área de atuação.  

Resumo/Descrição profissional 

Elabore um texto enxuto sobre suas experiências, 
seus interesses e coloque seus contatos. Experiências 
mostram o que você já sabe fazer bem. Os interesses po-
dem ir muito além de buscar uma recolocação profissio-
nal. Por exemplo, sou professora, mas também tenho in-
teresse em ministrar palestras e escrever artigos. Se você 
possui disponibilidade para viajar, trabalhar a noite des-
creva no resumo. Por último, coloque os seus contatos, 
mas somente aqueles que você utiliza com frequências. 
Com certeza, você não quer correr o risco de perder uma 
oportunidade. 

Atividades 

O que você gosta e compartilha fica registrado nas 
atividades. Seja seletivo e se envolva somente com o que 
irá agregar valor ao seu perfil profissional. Esse é o mo-
mento de escrever seus artigos e compartilhar o seu co-
nhecimento técnico com outras pessoas! Faça um artigo 
curto e publique gratuitamente pelo Linkedin! Se você já 
publicou em outros sites ou pela universidade não esque-
ça de colocar isso no seu perfil! 

Experiência 

Faça mais do que colocar o nome da empresa, perí-
odo trabalhado e cargo! Descreva as atividades que você 
fez na empresa, seus principais resultados e sua participa-
ção no crescimento da organização. Se for possível, esco-
lha com critérios fotos que ilustrem isso. Não exagere 
com muitas fotos, que devem ser profissionais. 

Formação 

Os seus cursos técnico, graduação e pós aparecem 
aqui para mostrar o quanto você está se preparando para 
exercer e se atualizar quanto a sua profissão. Descreva as 
disciplinas que mais agregaram conhecimento e se relaci-
onam com o cargo que você busca! Coloque fotos de ou-
tras atividades que você participou na universidade como 
palestras, visitas técnicas, intercâmbio, líder de turma... 
Fotos do TCC e citar o tema apresentado mostram que 
você aprofundou determinado assunto e está apto a traba-
lhar nisso! 

Trabalhos voluntários 

Mostre tudo que você fez para outras pessoas. Pode 

ser trabalho na comunidade, doação, defesa dos animais e 
meio ambiente. Eventos e serviços que você pode fazer 
gratuitamente podem ser citados. Fazer trabalho voluntá-
rio significa que você está disposto a fazer coisas sem 
querer um retorno financeiro. É o algo a mais, a disposi-
ção em ajudar pessoas, animais, natureza, etc. Se a em-
presa que você irá trabalhar já tem programas de respon-
sabilidade socioambiental significa que você já está ali-
nhado à cultura organizacional. Se a empresa não tiver 
tais programas, você pode ajudar a implantá-lo. Ajudar o 
próximo, além de trazer paz de espírito pode te destacar 
profissionalmente! 

Habilidades 

Coloque as habilidades que realmente tenha. As-
sim, as pessoas facilmente validaram suas habilidades. 
Quando alguém te adiciona no Linkedin, é interessante 
validar as habilidades da pessoa que por consequência 
pode validar as suas habilidades também. 

Recomendações 

Esse é o espaço ideal para mostrar quem aprecia o 
teu trabalho e está disposto a falar isso para todo mundo! 
As recomendações, são uma espécie de indicação virtual. 
São muito importantes para mostrar o que outras pessoas 
pensam do seu trabalho. Você pode solicitar recomenda-
ções para gestores, colegas de trabalho, clientes, fornece-
dores, professores, colegas de aula, parceiros, enfim toda 
pessoa que tenha algum contato profissional contigo e 
possa afirmar que você é excelente!  

É interessante que você escreva recomendações 
para as pessoas e peça de volta. É muito simples e você 
pode resgatar contatos de empresas que trabalhou e pes-
soas, mostrando o quanto elas foram importantes para o 
seu desenvolvimento. Se você quer ter sucesso, ajude as 
pessoas e seja lembrado! 

Premiações 

Pense em todas premiações que você recebeu du-
rante a sua carreira e na sua vida acadêmica. Alguns 
exemplos são: Colaborador do mês, prêmio por produção, 
premiação por meta, colaborador homenageado, aluno 
destaque, aluno laureado, etc. As premiações são a evi-
dência que você supera expectativas! Não se desespere se 
você ainda não tem premiações, pois com muita dedica-
ção certamente em pouco você terá! 

Aplicativo no celular 

Você pode acessar as vagas de forma rápida e prá-
tica instalando o aplicativo do Linkedin no celular. As-
sim, acessar o Linkedin fará parte da sua rotina e você 
pode adicionar facilmente pessoas e empresas da sua área 
bem como ter grupos de discussão. 

Lembrando que sempre podemos nos destacar 

Seguindo esses passos você terá um perfil campe-
ão! Lembrando que dependendo da área, você pode des-
tacar alguns pontos. Como professora ajudo as pessoas a 
melhorarem os perfis profissionais e em todos casos fica 
melhor quando a pessoa percebe suas potencialidades, 
que muitas vezes havia esquecido  

 
Professora de Gestão de Pessoas, Administração 

e Logística. Cachoeirinha, RS 
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Mudança de postura na área tributária 

Por Maceno Lisboa da Silva 

Nos últimos dias, a reforma tributária tem se torna-

do um tema recorrente entre os principais integrantes do 

Governo, sendo visualizada por alguns como o remédio 

infalível para todos os males que enfermam o sistema 

tributário. De fato, não se pode negar que o país necessita 

de uma reforma em sua política tributária, que busque 

trazer segurança aos contribuintes e aumentar os investi-

mento no país, mas não é apenas com essa mudança que 

se conseguirá alcançar tal finalidade. 

 Se realmente o objetivo do Governo é trazer segu-

rança aos contribuintes e atrair investimentos, primeira-

mente se pode começar com o cumprimento no disposto 

na Constituição. Isso acontece por que não existe reforma 

tributária que possa trazer segurança enquanto houverem 

inúmeras ações judiciais discutindo a inconstitucionalida-

de ou ilegalidades cometidas por atos do próprio Gover-

no na área tributária.  

Logo, o que se quer dizer é que a primeira grande 

reforma tributária que pode ser realizada pelo Novo Go-

verno é a mudança de postura, evitando-se cometer os 

mesmo erros dos antigos governos, passando a proferir 

atos normativos reguladores (portaria, instrução normati-

va, etc.) que respeitem de forma estrita o disposto na lei, 

bem como, através de diálogos com o Legislativo, exerça 

a prevenção de edições de leis inconstitucionais.  

O que acontece é que o Governo precisa entender 

que, embora seja inquestionável que ao Estado seja per-

mitido exercer o poder de tributar, tal permissão não sig-

nifica que seja permitido aniquilar o patrimônio do parti-

cular, de modo que a tributação deve respeitar os direitos 

constitucionais dos contribuintes. Caso contrário, o país 

continuará a sofrer com a insegurança existente na atual 

política tributária, o que afasta os empresários e acaba 

afetando a geração de emprego e a economia nacional, 

independente das reformas realizadas na Constituição. 

Advogado, Porto Alegre, RS 

ANÚNCIO 

GOSTOU DA REVISTA FOLHA DO RH? DIGA O QUE ACHOU ATRAVÉS DO E-MAIL folharh@uptreinamentos.com (ENVIE SEUS AR-

TIGOS, SUGESTÕES, OPINIÕES, RECLAMAÇÕES, DICAS PARA PUBLICAÇÃO). 

RECEBA A PRÓXIMA EDIÇÃO GRATUITAMENTE. ASSINE NO LINK https://forms.gle/tuaSREvwRD5aRoVc9  

ANUNCIE CONOSCO: ENVIE E-MAIL PARA folharh@uptreinamentos.com E SAIBA MAIS. 

https://forms.gle/tuaSREvwRD5aRoVc9

