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Empregador doméstico 
pode reduzir jornada 
e salário de seu 
funcionário

Por Eduardo Moisés

Contábil
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Se você é do tipo que está ansioso pelo fim da quarentena para 
retomar sua vida exatamente do ponto que ela parou, sinto lhe 
informar: você está iludido. Mesmo que esse período acabe o mais 
rápido possível, não haverá volta ao normal. Nada será como an-
tes. Teremos que construir um novo normal, uma nova sociedade. 
Nesse exato momento, estamos vivendo uma mistura do que não é 
mais com o que não existe ainda. Uma fase marcada por transição 
e incertezas.   

Nada será como antes

Com a ameaça do Coronavírus, redes varejistas em todo o Brasil 
estão fechando as portas das lojas físicas e migrando os negócios para 
a operação e-commerce. As vendas on-line de algumas categorias de 
produtos dispararam neste mês, de acordo com pesquisa da ABComm. 
O comércio eletrônico tornou-se uma solução não somente para as 
empresas que precisam dar continuidade nas vendas, mas para o 
consumidor, que vê neste ambiente uma alternativa de compra segura, 
que vai além da comodidade e do bem estar.   

Continuidade das vendas varejistas

Lojas físicas, empresas de delivery e até e-commerces estão se 
reinventando para garantir que os negócios continuem funcionando 
diante das mudanças no comportamento do consumidor brasileiro 
nas últimas semanas. Mas, de acordo com um levantamento da Social 
Miner - empresa que une dados de consumo, tecnologia e humani-
zação para ajudar sites a otimizarem seus resultados -, que analisou 
a performance de mais de 120 lojas virtuais entre os dias 1º e 28 de 
março, as vendas online voltaram a subir, atingindo seu maior pico de 
conversões no último dia 26.   

Comportamento de compra na internet

freepik

Negócios em Pauta

Profissionais para o Futuro
O Santander Universidades lança a segunda edição de seu pro-

grama Coders, que busca pessoas interessadas em tecnologia, 
programação e profissões do futuro e traz uma peculiaridade: não 
exige formação universitária, nem atuação em áreas específicas. 
Ou seja, não é preciso ser programador para participar. Prevê 
dois módulos: Web Full Stack Java e Desenvolvimento Mobile. 
Serão 240 contemplados, divididos em seis turmas e com 210 
horas de aulas. Alunos aprenderão a desenvolver sites e siste-
mas web utilizando linguagens de programação. Inscrições em: 
(becas-santander.com/pt/program/santandercodersjava2020).  
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Teleatendimento da Prefeitura orienta 
empreendedores

@Durante a crise econômica causada em decorrência 
da quarentena do Coronavírus os empreendedores 

precisam se reinventar e inovar para continuar gerando 
renda. Para apoiar os microempreendedores, a Prefeitura 
de São Paulo, por meio da Ade Sampa, agência vinculada 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
está atendendo os donos de negócios da capital por meio 
de uma nova central telefônica, além do e-mail e whatsapp. 
Em apenas três semanas de teleatendimento, mais de 23 
mil empreendedores já buscaram os serviços e orientações 
oferecidas. Pelos canais de atendimento, o empreendedor 
consegue tirar dúvidas sobre emissão de nota fiscal e outros 
documentos, além de fazer a formalização do seu negócio 
como MEI – Microempreendedor Individual. Telefone: (11) 
4210-2668 - WhatsApp: (11) 9 9708-5130, (11) 9 9449-1311 
e (11) 9 4284-6067 - e-mail: atendimento@adesampa.com.br 
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DEsAFIO

A economia mundial vai 
enfrentar desafios ainda 
desconhecidos. Com 
negócios globalizados, 
tecnologias de ponta, 
inteligência artificial 
e atividades digitais, 
existentes num contexto em 
que se estima ter solução 
para quase tudo, um vírus 
atinge a humanidade na sua 
maior fragilidade: a saúde. 
Para além disso, provoca 
impactos ainda incalculáveis 
para a economia do planeta 
e, certamente, para sua 
população

Defender a saúde das pessoas 
é a prioridade no momento, 

sem dúvida alguma, porém, simul-
taneamente, é necessário refletir 
e planejar sobre o antídoto para 
que esse vírus não seja avassalador 
ao contaminar também a saúde 
das empresas. Os reflexos já são 
sentidos em todas as atividades 
produtivas de todos os portes. As 
situações adversas, a cada dia, 
interrompem ou paralisam ativida-
des pela restrição de deslocamento 
de pessoas, pela falta de insumos 
ou por outros fatores que inviabi-
lizam a manutenção dos negócios. 

A OCDE prevê que todas as 
grandes economias do mundo 
entrarão em recessão, estimando, 
principalmente, um acentuado de-
clínio econômico para os próximos 
dois trimestres. A entidade defende 
que os países adotem providências 
essenciais para fazer frente à pan-
demia. Pelo menos quatro medidas 
são necessárias para esse enfren-
tamento: exames gratuitos para 
diagnosticar a doença; melhoria da 
assistência profissional de saúde; 
transferência de recursos para 
trabalhadores, principalmente aos 

Classe Contábil é fundamental para 
a sobrevivência dos negócios
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autônomos, e adia-
mento da tributação 
das empresas. 

O Brasil estimou, 
em fevereiro, que 
o impacto negati-
vo da doença no 
país reduziria para 
1% o crescimento 
previsto para 2020 
do PIB. Porém, na 
última revisão, o 
governo cortou a 
projeção inicial de 
2,1% para 0,02%. 
Com isso, as aná-
lises não são nada 
otimistas. Um es-
tudo da FGV estima 
que o PIB brasileiro pode recuar 
em 4,4% este ano. E, ao redor 
do mundo, as projeções são de 
impactos similares.

Diante dessas projeções, plane-
jar, desde agora, como se dará a 
resistência para a retomada eco-
nômica é uma imposição. A saúde 
financeira das empresas depende 
desse trabalho, e a classe contábil 
é, e será ainda mais, imprescindí-
vel para isso. Poderia afirmar que 
o remédio para a debilidade das 
finanças das empresas exige o 
preparo profissional para frear o 
descompasso financeiro no caixa. 
Se o cenário é de guerra, devemos 

por mais distante que essa medida 
possa parecer. Neste momento, as 
recomendações do CFC - Conselho 
Federal de Contabilidade seguem 
este caminho para minimizar os 
impactos, diretos e indiretos da 
pandemia de Covid-19, junto à 
classe contábil, buscando mitigar 
os seus efeitos de forma assertiva.

Defendemos que, para enfren-
tar os nefastos efeitos práticos 
que a quarentena horizontal já 
tem gerado sobre a atividade 
econômica do País, das empresas 
e das pessoas, neste momento, 
deve prevalecer a união de forças 
de capitais interligados entre si: 
o Natural, o Humano, o Social/
Relacionamento, o Intelectual, 
o Manufaturado e o Financeiro, 
que, atrelados, representam uma 
força motora indispensável para 
manutenção dos negócios. 

Além disso, apesar do momento 
de instabilidade, as empresas de-
vem desenvolver um processo de 
geração de valor alinhado aos ob-
jetivos para um desenvolvimento 
sustentável, que deverá prevalecer 
no pós-crise. O CFC também conta 
com as instruções da Federação 
Internacional de Contadores (Ifac, 
sigla em inglês), que une a expe-
riência de profissionais de todo o 
mundo, tanto da academia quanto 
do mercado, e permanece atenta 
aos desdobramentos da economia 
global,  repassando orientações aos 
profissionais brasileiros.

Todos os conselheiros do CFC 
e dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade estão disponíveis e 
atuantes para apoiar aos demais 
profissionais, buscando direcionar 
as medidas necessárias para redu-
zir os impactos dessa pandemia, 
sejam eles diretos ou indiretos. É 
emergencial que a consciência de 
todos esteja focada no resultado 
coletivo, diante do perigo real e 
imediato (AI/CFC).

analisar as armas 
disponíveis. Neste 
caso, as medidas 
anunciadas pelos 
governos são as fer-
ramentas a serem 
usadas da melhor 
forma possível. 

Entre elas, a pror-
rogação do venci-
mento de tributos, 
a flexibilização das 
leis trabalhistas e 
também o acesso 
ao crédito. Para 
tanto, é oportuno 
usar a cautela, o 
bom senso e o amplo 
conhecimento que 

temos no histórico das empresas 
e na capacidade de regeneração 
dos negócios. O inimigo é coletivo 
e amedronta as sociedades mun-
diais, expondo, de forma profunda 
e indiscriminada, a todos. Por isso, 
sobretudo, temos que defender 
os negócios que não dispõem de 
capital de giro suficiente para 
enfrentar a crise. 

Os pequenos são os mais afetados 
com a queda de suas receitas, mas 
a reestruturação e recuperação no 
pós-crise afetará todos os empre-
endimentos, que terão que se orga-
nizar para liquidar impostos, pagar 
salários e fornecedores e investir, 

COMO TIRAR O 
EMPREsáRIO DA 
zONA DE CONFORTO 
E ACEssAR suA 
CRIATIvIDADE NA 
EvOLuçãO DOs 
NEgóCIOs
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Planejar, desde 
agora, como se 
dará a resistência 
para a retomada 
econômica é uma 
imposição. A 
saúde financeira 
das empresas 
depende desse 
trabalho, e a 
classe contábil é, 
e será ainda mais, 
imprescindível 
para isso. 

Auxílio emergencial
Benefício de R$ 600, o auxílio 

emergencial, começará a ser sacado 
em dinheiro no próximo dia 27. Os 
saques na Caixa ocorrerão conforme 
o mês de nascimentoo. No dia 27 
para os nascidos em janeiro e feve-
reiro, no dia 28 para os nascidos em 
março e abril, 29 para os nascidos 
em maio e junho, 30 para os nascidos 
em julho e agosto. Em maio, será a 
vez de os nascidos em setembro e 
outubro, no dia 4; e os nascidos em 
novembro e dezembro, no dia 5.
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