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Redução da jornada de 
trabalho e salários para 

manutenção do emprego

Diante da grande crise 
econômica, causada pelo 
Coronavírus (Covid-19), 
muitas empresas 
estão sendo abaladas 
economicamente

Muitas reduzindo ou 
até mesmo estag-
nando totalmente 

suas atividades, seja por 
falta de procura ou por 
determinação obrigatória 
da União, estados e muni-
cípios. Assim, o Governo 
Federal publicou a Medida 
Provisória (MP) que altera 
as relações trabalhistas no 
período de crise. Ela permi-
te que as empresas reduzam 
em até 70% os salários e 
jornadas de trabalho de 
todos os seus funcionários 
ou, até mesmo, suspendam 
o contrato de trabalho du-
rante este período. 

Em contrapartida, o fun-
cionário que teve seu salário 
reduzido, receberá uma par-
cela do seguro-desemprego 
proporcional ao percentual 
pago pela empresa. Ou seja, 
se a empresa pagar somente 
30% (trinta por cento) do 
salário, o Governo arcará 
com equivalente a 30% 
(trinta por cento) do que o 
funcionário receberia a tí-
tulo de seguro-desemprego. 

Já em caso de suspensão 
do contrato, o funcionário 
terá direito a 100% do 
seguro-desemprego que 
teria direito. O início deste 
programa se dará a partir 
da comunicação do empre-
gador, e o prazo para rece-
bimento será de 30 dias. Já 
o empregador, terá o prazo 
de 10 dias para informar o 
Ministério do Trabalho. Vale 
ressaltar que os funcionário 
domésticos e as microem-
presas estão inclusos dentro 
desse benefício, além de 
que o sindicato da cate-
goria poderá participar da 
negociação entre empresa 
e empregado. 

Importante frisar que, 
de acordo com a MP, as 
empresas possuem a liber-
dade de aderir ou não ao 
programa, que reduz até 
70% os salários e as jorna-
das de trabalho de todos 
os seus funcionários. Ou 
seja, a medida não impede, 
infelizmente, que as em-
presas brasileiras realizem 
cortes em seus quadros de 
funcionários neste período 

de crise. A MP, na verdade é 
uma alternativa para evitar 
uma onda de demissões em 
todo país, uma alternativa 
para manter empregos nes-
te momento. 

Outro ponto relevante é 
que a empresa que aderir 
a este programa, automa-
ticamente, garante uma 
estabilidade provisória no 
emprego para seus traba-
lhadores, ou seja, se durante 
três meses o funcionário la-
borou com salário e jornada 
reduzida, ele é possuidor 
de estabilidade pelos três 
meses seguintes. Desta 
forma, caso o empregador 
lhe dispense sem justa 
causa durante o período de 
estabilidade provisória, este 
terá que arcar com: 
 I) cinquenta por cento 

do salário a que o 
empregado teria di-
reito no período de 
garantia provisória no 
emprego, na hipótese 
de redução de jornada 
de trabalho e de salá-
rio igual ou superior a 
vinte e cinco por cento 
e inferior a cinquenta 
por cento; 

 II) setenta e cinco por 
cento do salário a que 
o empregado teria 
direito no período de 
garantia provisória no 
emprego, na hipótese 
de redução de jornada 
de trabalho e de salá-
rio igual ou superior a 
cinquenta por cento e 
inferior a setenta por 
cento; ou 

 III) cem por cento do 
salário a que o empre-
gado teria direito no 
período de garantia 
provisória no empre-
go, nas hipóteses de 
redução de jornada 
de trabalho e de sa-
lário em percentual 
superior a setenta por 
cento ou de suspensão 
temporária do contra-
to de trabalho. 

Trata-se de uma medida 
importante para a manuten-
ção de empregos e que deve 
ser analisada com cuidado e 
atenção pelos empresários, 
sindicatos e trabalhadores 
no enfrentamento dessa 
crise econômica. 

(*) - É advogada de Direito do 
Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: YVES DA ROCHA E SILVA, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 10/04/1945, residente e domiciliado em São Caetano 
do Sul - SP, filho de Americo da Rocha e Silva e de Maria dos Santos da Rocha e Silva. 
A pretendente: JANDIRA NEUSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão desig-
ner, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (06/11/1955), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Mariano dos Santos e de 
Maura Reis dos Santos.

Sebrae e ABNT: 
normas gratuitas 
para o pequeno 
negócio

O Sebrae e a ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas) vão oferecer nor-
mas técnicas gratuitas aos 
pequenos negócios. São 49 
normas no total, sendo que 
31 delas correspondem a 
normas específicas relati-
vas a respiradores e outros 
produtos essenciais para 
combater os efeitos do Co-
ronavírus, como  diretrizes 
para produzir respiradores, 
máscaras e outros produtos 
relacionados.

São relativas ao aprimora-
mento de negócios tradicio-
nais, como salões de beleza, 
turismo, serviços de alimen-
tação e  implementação de 
comércio eletrônico. Os 
pequenos negócios poderão 
obter essas normas a custo 
zero durante o período de 
seis meses com direito à visu-
alização ilimitada pelo tempo 
de validade da norma e suas 
impressões. “A iniciativa é 
fundamental, pois estamos 
ampliando as possibilidades 
de trabalho para os peque-
nos negócios, diretamente 
impactados pela restrição à 
mobilidade social. 

As normas vão ajudar as 
micro e pequenas empresas 
a se adaptar às demandas 
de mercado e a encontrar 
soluções inovadoras para 
superar a crise gerada pelo 
novo Coronavírus.  Uma 
floricultura pode se trans-
formar em uma produtora de 
máscaras, por exemplo. Com 
isso, todo mundo ganha.”, 
explica o presidente do Se-
brae, Carlos Melles. Para ter 
acesso, basta acessar o site 
(www.abntcatalogo.com.br/
sebrae), e fazer um breve 
cadastro (AI/Sebrae).

Além disso, 2019 foi um 
ano recorde em todos 
os sentidos neste 

mercado: 27 países já con-
tam com unicórnios em todo 
o mundo e os 5 novos uni-
córnios nacionais colocaram 
o Brasil, pela primeira vez, 
entre os três países que mais 
criaram startups bilionárias 
no ano. Outro dado relevante 
é que juntos, os unicórnios 
brasileiros captaram mais de 
US$ 1 bilhão em rodadas de 
Venture Capital só em 2019, 
uma média de mais de US$ 
100 milhões por empresa. 

Essas são algumas das con-
clusões do relatório "Corrida 
dos Unicórnios", produzido 
pela Distrito com apoio da 
KPMG. "Para uma startup de 
tecnologia de capital fecha-
do atingir valor de mercado 
de US$ 1 bilhão, e ser consi-
derada unicórnio, é preciso 
receber expressivas injeções 
de capital. As taxas de juros 
mais baixas em vários países 
do mundo tornaram investi-
mentos tradicionais menos 
atrativos e incentivaram a 
tomada de riscos maiores, 

Nunca houve tanto investimento no mercado de inovação, 
startups e venture capital no Brasil.
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Desde o início da quaren-
tena, existe a avaliação de 
que os segmento do setor 
de serviços seria um dos 
mais impactados. De acor-
do com a FecomercioSP, 
os serviços não essenciais 
prestados às famílias mo-
vimentam cerca de R$ 150 
milhões por dia no Estado, 
número que engloba hotéis, 
educação, academias, res-
taurantes, teatros, casas 
noturnas, entre outras 
atividades, com base na 
Pesquisa Anual de Servi-
ços, do IBGE.

O setor de serviços é mui-
to abrangente e formado 
por segmentos com carac-
terísticas bem distintas, o 
que dificulta mensurar as 
consequências. Contudo, 
segundo a análise da Fede-
ração, considera-se como 
impactos de curto e médio 
prazos os gastos com edu-
cação, por exemplo, que 
devem ser mantidos nos 
próximos meses, enquanto 
que as academias serão 
mais abaladas em razão da 
busca por cancelamento 
dos planos.

Com grande participação 
no grupo analisado, os res-
taurantes foram extrema-
mente afetados, em especial 
os que não tinham estrutura 
para entrega domiciliar. 
Contudo, existe o potencial 
de amenizar as perdas por 
meio da entrega delivery 
ou aplicativos de entrega. A 
Instituição recomenda que 
empresários busquem por 
renegociações. Reduzir os 
custos fixos, como aluguel 
e funcionários, pode ser a 
saída para conseguir alívio 
de caixa. 

Em um cenário de muitas incerte-
zas, em virtude do avanço da pande-
mia do novo Coronavírus, os donos 
de pequenos negócios buscam 
novas estratégias para minimizar 
os prejuízos.  Entre os setores mais 
afetados estão os que funcionam 
de portas abertas e dependem da 
circulação de pessoas. Assim como 
muitos segmentos, os mercados de 
bairro também enfrentam queda no 
faturamento com a perda de clien-
tes e ainda sofrem com aumento de 
custos em aquisições.

Em um primeiro momento, a 

orientação do Sebrae é reavaliar 
sua estrutura de custos e estra-
tégias de posicionamento. “É o 
momento de revisar os custos e, 
durante essa análise, tomar medi-
das sejam elas de redução de custo, 
quando é possível renegociar um 
aluguel, por exemplo, ou até mes-
mo renegociar prazos de alguns 
pagamentos, o que pode ser feito 
direto com fornecedores”, desta-
cou o gerente de Competitividade 
do Sebrae, Cesar Rissete.

Os serviços de entrega (delivery) 
têm se tornado uma importante 

estratégia dos pequenos mercados 
para chegar até os clientes que cum-
prem recomendações de não sair 
de casa em virtude da quarentena. 
Outra opção é o cliente encomendar 
suas compras e retirar os pedidos 
já previamente organizados, em um 
sistema de take out. O gerente do 
Sebrae explica que o empreendedor 
deve ter em mente que os clientes 
existem e continuam tendo a ne-
cessidade de comprar, mas devido 
às novas circunstâncias, não estão 
indo fisicamente até o negócio com 
a mesma frequência.

“É muito importante que o dono 
do negócio mantenha a conexão 
com esse cliente, seja por meio 
das mídias digitais, de plataformas 
de entrega já existentes ou ainda, 
reconfigure o negócio para um 
delivery próprio para que minimize 
o impacto de uma provável perda 
de receita no estabelecimento”, 
analisou. Além disso, os donos de 
pequenos negócios podem buscar 
parcerias, se aproximando de 
iniciativas de cooperação e soli-
dariedade que se espalham pela 
própria comunidade, com a venda 

de cestas básicas, por exemplo. 
Para o gerente do Sebrae, a 

adaptação ao cenário de crise pode 
representar vantagens no futuro e 
a oportunidade de tornar práticas, 
como análise do fluxo de caixa e 
cuidados sanitários dos colabora-
dores ainda mais constantes. “Toda 
crise gera mudanças e é preciso 
enxergar novas possibilidades 
para aproveitar o momento e se 
conectar digitalmente com o seu 
cliente para fazer prospecção e ter 
formas diferenciadas de entregar 
os produtos”, afirmou (AI/Sebrae).

Brasil vive explosão 
de unicórnios, diz KPMG

O Brasil já conta com 9 unicórnios, com 3 surgidos em 2018, 5 em 2019, e 1 em 2020

Nesta categoria, só há 
outros 22 casos no mundo. 
Na média, os unicórnios 
brasileiros levaram 6 anos 
para atingir esta marca, 
mas há o caso de uma star-
tup que precisou de menos 
de um ano e meio de ope-
ração para chegar no valor 
de mercado bilionário. O 
relatório destacou ainda 
que, em âmbito global, se 
apenas 3 novos unicórnios 
surgiram em 2013, em 2019 
foram 127. A evolução 
do volume investido em 
venture capital também 
impressiona, passando de 
US$ 36 bilhões em 2009 
para US$ 287 bilhões em 
2019. 

Apesar disso, menos de 
1% das startups que re-
cebem investimentos de 
venture capital chegam ao 
valor de mercado bilionário, 
e várias quebram mesmo 
depois disso. De acordo 
com o relatório, quase me-
tade (50%) dos unicórnios 
estão nos Estados Unidos e 
um quarto (25%) estão na 
China (AI/KPMG). 

o que ajuda a explicar a 
disponibilidade crescente de 
investidores", afirma Robson 
Del Fiol, sócio-diretor Head 
of Emerging Giants da KPMG 
no Brasil. 

De acordo com a pes-
quisa, nunca houve tanto 
investimento no mercado de 
inovação, startups e venture 
capital no Brasil. Os casos de 
sucesso são cada vez mais 
comuns e os empreende-

dores surgem com capaci-
dade crescente ofertando 
produtos e serviços usados 
diariamente por milhões de 
brasileiros. A maioria das 
startups brasileiras é B2B, 
mas os unicórnios são pri-
mariamente B2C. Entre os 
unicórnios brasileiros, já há 
o caso de um decacórnio, 
título reservado apenas às 
startups avaliadas em mais 
de US$ 10 bilhões. 

Setor de serviços busca saídas 
para sobreviver à crise

O setor de serviços é muito abrangente, formado por segmentos 
com características distintas.
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É o período de ganha-
-ganha, ou seja, reduzir o 
aluguel é bom para o inqui-
lino e para o proprietário, 
uma vez que com a saída 
do estabelecimento não 
haverá possibilidade de 
recolocação. Em situações 
especiais, nas quais as partes 
não podem cumprir o que 
foi acordado, a legislação 
prevê alternativas para 
renegociação de contratos. 
São os casos da força maior 
e da teoria da imprevisão 
– lembrando que a solução 
jurídica ideal pode variar 
caso a caso, dependendo da 
natureza do contrato e do 
que foi acordado.

Cabe ressaltar que, em fun-
ção do excesso de processos 
à espera de julgamento, so-
mente é recomendado recor-
rer ao Poder Judiciário para 
readaptação de contratos 
firmados entre particulares 
em último caso. Uma alter-
nativa interessante é contar 
com os serviços das câmaras 
de arbitragem e mediação, se 
houver previsão contratual. 
De todo modo, a melhor 
solução é negociar.

Em relação aos compro-
missos trabalhistas, consi-
derando a saúde financeira 
da empresa, a prioridade 
deve ser manter o quadro 
de funcionários. Por isso, 
para tentar minimizar os 
prejuízos de operação e 
faturamento, foi editada 
pelo governo federal a 
Medida Provisória (MP) 
n.º 927/2020, ainda em dis-
cussão, que traz mudanças 
nas regras trabalhistas para 
a concessão de férias indi-
viduais e coletivas durante 
esse período de crise.

A MP prevê, caso neces-
sário, possibilidade de o 
empresário comunicar, em 
apenas 48 horas, férias indi-
viduais do funcionário que 
está em casa impossibilitado 
de trabalhar, mesmo que 
não tenha o tempo necessá-
rio de casa. Também é pos-
sível antecipar férias futuras 
e dar férias coletivas sem a 
necessidade de comunicar 
ao Ministério da Economia. 
Outro ponto importante a se 
pensar é o ajuste do banco 
de horas até 18 meses (AI/
FecomercioSP).

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

Pequenos mercados investem em novas estratégias em meio à crise
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