
Redução do salário e a 
pandemia do Coronavírus

A pandemia do 
Coronavírus 
(Covid-19) está 
balançando a 
economia mundial

Os efeitos na economia 
brasileira já estão 
começando e muitas 

empresas serão abaladas 
financeiramente, visto que, 
com o passar dos dias, o 
movimento comercial está 
mais reduzido. Assim, os 
empresários apresentarão 
dificuldades de cumprir 
com o pagamento dos salá-
rios de seus funcionários, 
visto que, em tempos de cri-
se, será pouco serviço perto 
do número de empregados. 

Diante disso, muitos opta-
ram por reduzir o número de 
funcionários ou até mesmo 
a redução da jornada de 
trabalho, acompanhado da 
redução salarial. Em vista 
desse quadro, entramos em 
uma discussão quanto ao 
princípio da irredutibilidade 
salarial, que em tese, visa ga-
rantir que o empregado não 
tenha o seu salário reduzido 
pelo empregador durante 
todo o período que perdurar 
o contrato de trabalho. 

Contudo, a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
em seu artigo 503, autoriza 
a redução salarial em até 
25% em casos de força 
maior, como, por exemplo, 
em caso de pandemia, como 
o contágio do Coronavírus. 
Existe essa previsão, pois 
entende-se que, em meio 
de uma crise pandêmica, a 
economia do país também é 
afetada, de forma que todos 
empresários também são 
diretamente atingidos. 

Assim, visando menos 
impacto, em casos excep-
cionais como o da pandemia 
do Coronavírus, é permitido 
a redução salarial desde que 

a jornada seja igualmente 
reduzida. Além desta previ-
são, entrou em vigência a Lei 
nº 13.979 em 06 de fevereiro 
de 2020, na qual é prevista 
a licença remunerada em 
caso de o governo federal 
adotar medidas restritivas. 

Nesta lei, já não se trata da 
redução do salário por conta 
de difícil crise econômica e, 
sim, de uma situação espe-
cífica e passageira. 

A nova lei prevê o abono 
das faltas dos empregados, 
a fim de controlar a dis-
seminação da pandemia. 
Entretanto, se o período de 
afastamento for superior a 
30 dias consecutivos, o em-
pregado perderá o direito a 
férias proporcionais. 

Desse modo, o emprega-
dor pode estabelecer com 
o empregado que o período 
da licença remunerada será 
compensado em banco de 
horas, ou seja, após o perío-
do da licença, o empregado 
trabalhará até duas horas 
extras diariamente até 
compensar as horas que se 
manteve afastado. 

Ressalto, que o traba-
lhador eventualmente in-
fectado estará sujeito as 
mesmas normas legais que 
qualquer doente, ou seja, o 
empregador é responsável 
pelo pagamento do salário 
nos primeiros 15 dias e, 
após isso, o funcionário será 
encaminhado ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) para o recebimento 
do auxílio-doença. 

Desta forma, funcionários 
que sofrerem essa redução 
salarial devem procurar um 
advogado trabalhista para 
se certificar que a redução 
está ocorrendo de forma 
correta, dentro dos parâ-
metros legais. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho 

do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)
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A pandemia do Coro-
navírus tem interferido 
na rotina de cidades e de 
profissionais e levado um 
número cada vez maior de 
empresas a adotar o home 
office para os seus funcio-
nários. Algumas posturas 
básicas são indispensáveis 
para um trabalho remoto 
eficaz, como organização, 
disciplina e bom fluxo de 
comunicação. No entanto, 
essas rotinas não são sufi-
cientes num cenário de crise 
e isolamento prolongados. 

"A rotina de home offi-
ce, numa situação como a 
que estamos vivendo, não 
deve levar em conta só a 
efetividade do trabalho, 
mas também o uso dos 
canais digitais para man-
ter as relações humanas 
cultivadas nos ambientes 
físicos", afirma Alexandre 
Bessa, professor de Canais 
Digitais na Pós Graduação 
da ESPM São Paulo. 

"Devemos evoluir das 
redes sociais como simples 
meios de contato para as 
redes sociais como forma-
doras de grupos coesos, 
como os que temos pesso-
almente". Confira algumas 

Mantenha o seu senso de equipe mesmo a distância.
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A medida não vale para 
cheque especial e 
cartão de crédito. O 

Conselho Monetário Na-
cional (CMN) facilitou a 
renegociação de operações 
de crédito de empresas e 
de famílias que possuem 
boa capacidade financeira 
e mantêm operações regu-
lares e adimplentes ativas, 
permitindo ajustes de seus 
fluxos de caixa. 

A medida dispensa os 
bancos de aumentarem o 
provisionamento (reserva 
de valor) no caso de re-
pactuação de operações de 
crédito que sejam realizadas 
nos próximos seis meses. De 
acordo com o Banco Central 
(BC), estima-se que aproxi-
madamente R$ 3,2 trilhões 
de créditos possam se be-
neficiar dessa medida, “cuja 

Aproximadamente R$ 3,2 trilhões de créditos poderão se 
beneficiar dessa medida.
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A OMS alertou que a Co-
vid-19 não atinge somente 
idosos. Medidas de preven-
ção e tratamento devem ser 
empregadas por governos 
e pessoas também no caso 
de adultos saudáveis e 
até mesmo de crianças.  A 
maior taxa de mortalidade 
vem ocorrendo entre a faixa 
acima dos 60 anos, mas esse 
fato não pode justificar uma 
tranquilidade e um descuido 
no restante da população. 

As providências devem 
ser tomadas por todas as 
pessoas. “O número de casos 
com crianças é mais baixo do 
que em adultos. Elas podem 
desenvolver doenças, mas a 
maioria está infectada com 
doenças mais leves. Mas 
sabemos que crianças são 
suscetíveis. Na China, várias 
evoluíram para estados mais 
graves”, declarou a chefe da 
área de doenças da OMS, 
Maria Van Kerkhove.

“Não é uma doença somen-
te dos idosos. Pessoas mais 
jovens experimentam doen-
ça menos severa, mas temos 
que observar todos, até os 
casos mais leves. Todo caso 

suspeito deve ser testado. 
Se mostrar sintomas deve 
ser testado”, acrescentou o 
diretor executivo da OMS, 
Michael Ryan. Na Coreia do 
Sul, exemplificou, apenas 
20% das mortes tiveram 
como vítimas pessoas idosas.

A ampliação dos testes 
tem sido um desafio para 
governos. Mas para o diretor 
executivo, a aplicação insufi-
ciente de testes está mais re-
lacionada às estratégias dos 
governos do que à ausência 
de kits e insumos por parte 
dos laboratórios. “Se você vai 
testar cada caso suspeito os 
países vão ter a capacidade”, 
afirmou. A chefe da área téc-
nica da OMS ressaltou que 
países devem procurar como 
ampliar a oferta de testes. 

“Países precisam usar os 
fundamentos, mas pensar 
em formas inovadoras de 
encontrar as pessoas e en-
frentar a disseminação. Já 
há casos, por exemplo, de 
exames em drive thru [termo 
utilizado para coleta direta 
no carro de alimentos em 
lanchonetes]”, disse Maria 
Van Kerkhove (ABr).

Chefe da área de doenças da OMS, Maria Van Kerkhove.

Denis Balibouse/Reuters

62% dos brasileiros 
preferem parcelar 
compras a pagar
à vista

Parcelar compras para levar 
itens desejados para casa faz 
parte da rotina da maioria dos 
latino-americanos. Um estudo 
conduzido pela Minsait, em-
presa do grupo Indra focada em 
transformação digital, mostra 
que, no Brasil, 62% dos consu-
midores com cartão de crédito 
preferem parcelar compras do 
que pagá-las à vista.

Ainda segundo o estudo, 
o país campeão em prefe-
rência por parcelamento é a 
Argentina, em que 74% dos 
consumidores destacam essa 
modalidade. Em seguida, es-
tão: Colômbia (66,4%), Chile 
(63,2%) e México (53,6%). A 
única exceção a esse cenário 
está no Peru, em que apenas 
38,5% dos consumidores de-
claram preferir o parcelamen-
to, ante 61,5%, que preferem 
pagar à vista.

Na Europa, o comporta-
mento é o oposto do obser-
vado por aqui. Na Espanha, 
o estudo mostra que 83,2% 
dos consumidores preferem 
pagar à vista. Em Portugal, 
esse percentual é de 68,3% 
e, no Reino Unido, de 67,7%. 
A análise considera pesquisa 
com consumidores de mais 
de 18 anos, conta em banco 
e acesso à internet em todos 
os países. Fonte e mais infor-
mações: (www.minsait.com).

Clientes dos maiores bancos podem 
pedir prorrogação de dívidas

Clientes pessoas físicas ou micro e pequenas empresas dos cinco maiores bancos do país podem pedir 
prorrogação, por até 60 dias, dos vencimentos de dívidas

prego e na renda, informou 
a Febraban. A economista do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec), 
Ione Amorim, ressalta que 
é preciso ficar atento, ao 
renegociar, se o banco está 
propondo uma pausa no con-
trato, sem cobrança de juros 
pelo período de suspensão. 

“Vale a pena se for uma 
pausa nesses contratos e 
desde que o consumidor não 
tenha que arcar com juros 
por conta dessa suspensão. A 
cobrança de juros de acerto 
seria abusiva, dadas as con-
dições em que essas medidas 
estão sendo adotadas neste 
momento”, disse. Ao fazer 
o pedido, também é preciso 
confirmar com o banco se 
não haverá acúmulo de pres-
tações, passados os 60 dias, 
com as que estão por vencer. 

renegociação dependerá, 
naturalmente, do interesse 
e da conveniência das par-
tes envolvidas”. Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú 
Unibanco e Santander farão 
prorrogação das dívidas para 

contratos vigentes em dia 
e limitados aos valores já 
utilizados. 

A medida de estímulo à 
economia tem o objetivo de 
amenizar os efeitos negati-
vos do Coronavírus no em-

Como trabalhar bem em 
Home Office

dos conselhos de Bessa para 
o uso eficiente e saudável do 
home office: 

• Use a tecnologia não 
somente para trabalhar, 
mas também para manter 
a proximidade pessoal com 
os colegas 

• Mantenha o seu senso de 
equipe mesmo à distância 

• Utilize a situação adversa 
para desenvolver canais de 
comunicação mais efetivos 
com colegas, clientes e for-
necedores 

• Mantenha o bom humor 
no trato com todos, apesar 
do ambiente de tensão. Isso 

tornará o cotidiano mais 
leve no seu entorno digital 

• Se organize para as 
conference calls, produ-
zindo documentos comuns 
que melhorem o fluxo de 
trabalho de todos. Fale e 
escute nos momentos apro-
priados, para evitar ruídos 

• Cuidado com o uso 
negativo das redes sociais, 
em especial com a disse-
minação de pânico sobre 
Covid-19 

• Não abandone sua 
rotina diária, horários e os 
cuidados com seu corpo e 
alimentação (AI/ESPM).

Covid-19 não é doença 
somente de idosos

Precisamos entender melhor todo o processo 
que envolve pessoas com deficiência.

ge
st

ao
er

h.
co

m
re

pr
od

uç
ãoDe acordo com relatório da KPMG 

sobre a inclusão de profissionais 
com deficiência, intitulado 'Leading 
from the front disability and role of 
the board', inúmeras empresas estão 
perdendo a oportunidade de contar 
com a experiência e habilidade desses 
indivíduos. O estudo conclui que há 
um longo caminho a percorrer para se 
alcançar efetiva equidade no universo 
corporativo. 

O processo passa pela reflexão sis-
temática dos gestores sobre como a 
acessibilidade e a inclusão irão ajudá-
-los a encontrar perspectivas diferen-
tes. Abrange, também, reconhecer 
os ganhos de incluir pessoas com 
deficiência nas estratégias corporati-
vas e no desenvolvimento do design 
dos produtos. Isso contribuirá para a 
inovação e soluções criativas. 

"Analisando as perspectivas, vemos 
que no Brasil o universo corporativo 
começa a reconhecer a importância 
da abordagem da inclusão de profis-
sionais com deficiência. Não há mais 
necessidade de falar apenas de rampas, 

Empresas não estão aproveitando 
as habilidades das pessoas com deficiência

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 14.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 14 de abril de 2020, às 
10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 18 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

bilidade para garantir que os líderes 
defendam e exerçam a inclusão de 
pessoas com deficiência. Isso pro-
porcionará novas oportunidades de 
aprendizado e desenvolvimento. 
Com relação à organização, faz-se 
necessária maior responsabilização 
quanto às pessoas com deficiência, 
visando aprimorar a representação 
perante seus colaboradores, clientes 
e stakeholders. 

"Precisamos entender melhor todo 
o processo que envolve pessoas com 
deficiência. O ponto principal é a 
questão da oportunidade em todo de-
senvolvimento. Atualmente, o poder 
de compra desse público no mundo, 
incluindo todos os seus familiares, é 
de oito trilhões de dólares. Entretanto, 
apenas 10% das empresas têm uma 
estratégia para atingir tal mercado", 
ressalta a sócia da KPMG. 

Há cerca de 1,3 bilhão de pessoas com 
alguma deficiência ou doença crônica 
no mundo, o que representa 15% da 
população global. No Reino Unido, o 
governo estima que dos 7,6 milhões de 
pessoas que têm alguma deficiência, 3,9 
milhões estavam empregadas. Embora 
haja um déficit de aproximadamente 
30% no número de vagas para pessoas 
com deficiência, houve um progresso 
relativo nessa área. Em 2019, o tema 
deficiência ganhou uma cobertura 
global nos níveis mais elevados das 
empresas (AI/KPMG).

banheiros acessíveis, filas prioritárias e 
vagas de estacionamento reservadas, 
por exemplo. Isso, que causou debate 
no passado, já é visto como normal. 
Agora, o foco precisa ser enfrentar 
outros desafios, mudar para um novo 
patamar", explica a sócia-líder da 
KPMG, Patrícia Molino. 

O estudo salienta, ainda, ser preciso 
construir um contexto de responsa-

netjen@netjen.com.br
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