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A Medida Provisória 
nº 936, de 1º de 
abril de 2020, 
fixou o programa 
emergencial com 
a finalidade de 
evitar demissões e 
garantir a renda 
dos trabalhadores 
no período de 
calamidade pública 
em decorrência 
da pandemia da 
Covid-19

Para ter acesso ao 
referido programa, 
o empregador de-

verá avisar o empregado 
doméstico com 48 horas 
de antecedência, o qual re-
ceberá o Benefício Emer-
gencial de Preservação 
do Emprego e da Renda 
(BEM),  durante o perío-
do que o empregador não 
pagar salário. O benefício 
será calculado tendo por 
base a média dos últimos 
três salários que tiver 
recebido, conforme regis-
trado pelo empregador no 
sistema e-Social.

Caberá ao empregador 
doméstico fazer um 
contrato escrito, com 
os termos do acordo: 
se o salário e jornada de 
trabalho serão reduzidos 
em 70%, 50% ou 25%, ou, 
ainda, se o contrato de 
trabalho será suspenso. 
Deverá constar também a 
data de início e de término 
da opção escolhida.  O 
acordo deve ser registra-
do no site do Programa 
Emergencial no endereço 
https://servicos.mte.gov.
br/bem.

O empregador deverá 
se cadastrar no Portal 
de Serviços do Minis-
tério da Economia e, 
depois de cadastrado, 
deve acessar o menu “Be-
nefício Emergencial” -> 
“Empregador Doméstico” 
e, então, cadastrar os tra-
balhadores que receberão 
o benefício, detalhando 
a modalidade pactuada 
(suspensão ou redução 
salarial). O prazo para 
esse cadastramento é de 
10 dias, contados da data 
do acordo.

O auxílio-desemprego 
do programa é de um 
salário mínimo, ou 
seja, R$ 1.045,00. O 
empregador pode com-
plementar esse valor. 
Para isso, o empregador 
deve incluir manualmente 
o valor da ajuda na folha 
de pagamento utilizando 
a rubrica “Ajuda Compen-
satória – MP 936”. Nesse 
caso, o empregador deve-
rá fechar a folha do mês, 

inclusive para poder gerar 
o recibo de pagamento 
dessa verba. O valor pago 
como complementação 
não é base de cálculo de 
FGTS, Imposto de Renda, 
nem contribuição previ-
denciária, portanto não 
haverá geração de guia de 
recolhimento.

Durante a suspensão do 
contrato, não é possível 
conceder férias, informar 
outro afastamento ou 
mesmo fazer o desliga-
mento do empregado.

Redução de salário e 
jornada: o empregador 
deverá informar uma “Al-
teração Contratual” do 
trabalhador, com o novo 
valor do salário, bem como 
deverá ajustar a jornada 
de trabalho informando os 
novos dias/horários traba-
lhados. A informação da 
alteração deverá ser feita 
antes do fechamento da 
folha do mês.

Ao final do período 
de redução, tanto o o 
salário quanto a jornada 
de trabalho retornarão 
para os valores normais. 
O e-Social alerta que a re-
dução de jornada e salário 
só pode vigorar enquanto 
o trabalhador estiver pres-
tando efetivos serviços, 
ou seja, não vale para 
períodos de férias e não 
altera o valor de eventual 
rescisão de contrato. Nes-
ses casos, será necessário, 
antes, retornar o salário e 
a jornada para os valores 
normais e, só então, pro-
gramar férias ou informar 
o desligamento.

Se houver necessida-
de de retorno ao traba-
lho ou demissão antes 
do término do período 
informado para rece-
bimento do Benefício 
Emergencial, o empre-
gador deverá se atentar 
também para registrar o 
procedimento específico 
no site https://servicos.
mte.gov.br.

Importante ressaltar 
que, para receber o bene-
fício, o trabalhador deverá 
informar o empregador os 
dados de uma conta de 
sua titularidade, seja cor-
rente ou poupança. Caso 
o trabalhador deixe de 
informar sua conta ou haja 
erros na conta informada, 
o pagamento será realiza-
do em uma conta digital 
especialmente aberta, em 
nome do trabalhador no 
Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

Eduardo Moisés

Suspensão de 
contrato ou redução 

de jornada para 
domésticas

É possível agregar novos serviços às atividades 
já existentes.
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ãoAs medidas de prevenção estabeleci-
das para o combate à pandemia, com o 
fechamento de alguns estabelecimentos 
comerciais e a determinação de distancia-
mento social, também afetaram a rotina de 
petshops e clínicas veterinárias. Apesar de 
considerados serviços essenciais, eles têm 
funcionado com algumas restrições, como 
por exemplo, em relação aos serviços de 
banho e tosa, que não estão autorizados 
em muitas localidades do país.

De acordo com a analista do Sebrae, 
Hannah Salmen, agora é o momento de 
buscar diminuir os prejuízos causados 
pela pandemia e aproveitar o período de 
confinamento em casa para incentivar, 
junto aos clientes, atividades que possam 
gerar mais conexão entre o tutor e os seus 
bichinhos de estimação. “Passar mais tem-

Joel Nunes (*)

As ameaças de fraudes 
mudam constante-
mente e, em tempos 

de pandemia como vivemos, 
os fraudadores encontram 
novos métodos de ataque 
para tirar vantagem das pes-
soas sob estresse, que ficam 
mais vulneráveis. Os crimi-
nosos têm se passado por 
integrantes de agências de 
saúde para aplicar golpes de 
engenharia social, incluindo 
e-mails e pedidos de doações 
falsos, bem como chamadas 
telefônicas fraudulentas. 

Os golpes de Phishing, 
Smishing e Vishing estão 
mais fortes do que nunca. 
Mas você sabe como dife-
renciá-los? - Para ajudar a 
identificar esses golpes que 
se tornaram mais constan-
tes, separamos um breve 
descritivo sobre cada um 
deles:

Phishing: O termo tem 
origem na palavra fishing do 
idioma inglês, que significa 
pescaria. Essa ameaça con-
siste em mensagens falsas 
(por isto o P no lugar do F) 
enviadas por criminosos que 
se passam por empresas ou 
pessoas confiáveis. Eles lan-
çam a isca e, frequentemen-
te, as vítimas são fisgadas. 

Já recebeu um e-mail 
urgentíssimo do banco avi-
sando que a sua conta seria 
bloqueada? Ou uma oferta 

Se a esmola é muita, 
desconfie das fraudes

Em tempos de pandemia, criminosos tentam se aproveitar da insegurança e medo da população para 
aplicar golpes e roubar dados

Também são comuns gol-
pes entre vendedores e 
compradores, por meio de 
aplicativos de pagamentos 
ou transferências imediatas, 
feitas por TED. Com a pan-
demia, os fraudadores estão 
“vendendo” produtos sob alta 
demanda, utilizando meios 
de pagamento que dificultam 
ou impossibilitam o rastreio 
ou identificação das pessoas. 

Mas crimes como esse não 
estão restritos às pessoas 
físicas. Várias empresas 
podem estar na mira de 
criminosos, que querem se 
aproveitar deste momento 
para tentar obter informa-
ções confidenciais, realizar 
ataques cibernéticos e expor 
informações estratégicas. 

Por isso, a importância 
de investir em soluções 
de segurança, capazes de 
atuar na gestão de risco e 
impedir invasões que podem 
comprometer o seu negócio 
e, consequentemente, a re-
lação com seu cliente. O Co-
ronavírus gerou ansiedade e 
medo. Os fraudadores sabem 
disso e tentam se aproveitar 
da situação. Nessas horas, é 
fundamental manter a calma 
para não cair em golpes. Se 
a esmola é muita, desconfie 
e aja com cautela.

(*) - É consultor de pré-vendas da 
NICE Actimize, empresa que atende 

com soluções de software para gestão 
de risco de fraude, combate à lavagem 

de dinheiro e ao terrorismo.

de uma empresa conhecida 
que você só tinha algumas 
horas para aproveitar? Se já 
recebeu alguma mensagem 
pedindo que agisse rapida-
mente, você provavelmente 
já sabe o que é Phishing. 

Smishing: É um tipo de 
Phishing realizado por SMS 
(por isto o S no lugar do P) 
e mensagens de texto envia-
das para o celular. Geralmen-
te, essas mensagens pedem 
para que você clique em um 
link e preencha um formulá-
rio ou responda à mensagem. 
Podem falar, por exemplo, 
sobre uma necessidade de 
atualização de cadastro ou 
a oportunidade de resgatar 
um prêmio imperdível. 

Vishing: é o terceiro tipo de 
Phishing, realizado por meio 
de chamadas telefônicas 

(Voice Phishing). Usando 
técnicas de engenharia so-
cial, os atacantes buscam 
convencer as vítimas a en-
tregar seus dados.

Os criminosos estão se 
aproveitando do medo glo-
bal do Coronavírus, criando 
sites falsos prometendo vaci-
nas, kits de teste e cura para 
a COVID-19. É importante 
ficar atento a sites que pe-
dem dinheiro para adquirir 
estes itens cada vez mais 
procurados pela sociedade. 

Os endereços falsos tam-
bém abrem a oportunidade 
de infectar computadores, 
tablets e telefones com 
malware, ou seja, software 
malicioso projetado para co-
letar informações suficientes 
para tomar o controle de uma 
conta corrente. 

Daniel Huallem (*)

O compartilhamento de dados cada 
vez mais é apontado como um importan-
te driver para que as empresas ganhem 
mais eficiência, reduzam custos, façam 
melhor uso de RH e de infraestruturas. 

Compartilhar dados entre áreas como 
atendimento, marketing, serviços e co-
mercial permite identificar novas opor-
tunidades de negócios e ter um profundo 
conhecimento sobre o cliente e, assim, 
entregar melhores produtos, serviços 
e experiências. Se todas essas áreas 
se interconectarem em um ambiente 
comum de compartilhamento de dados 
para efetivamente trocar informações 
de que precisam, elas podem melhorar 
seu desempenho e otimizar processos. 

E não podemos deixar de lado a 
oportunidade de impulsionar a solução 
de desafios comuns a partir de insights 
baseados nos dados comportamentais 
e transações de seus clientes, que 
só podem ser acionados quando as 
informações estão transitando entre 
os departamentos. A palavra-chave 
para essa nova abordagem é a inclusão. 

Todas as partes que lidam direta-
mente com o cliente devem ter acesso 
a informações em um sistema único, 
compartilhando informações de forma 
consistente e contextualizada para 

Como o compartilhamento interno de 
dados pode alavancar seu negócio

gerar mais valor para toda a rede. Na 
verdade, o primeiro passo para demo-
cratizar o acesso aos dados na empresa 
é alinhar as equipes de marketing, 
vendas, serviços e atendimento ao 
cliente na mesma plataforma. 

Reunir todos os dados e demo-
cratizar o acesso é fundamental; os 
dados geram inteligência e valor para 
as ações de todas as áreas. Agregar 
informações de diferentes fontes é 
fundamental quando a sua combi-
nação pode levar a novos insights. 
É preciso compreender como cada 
departamento afeta os negócios e 
entrega informações sobre o que 
funciona bem para o seu público (e 
o que não funciona), para que você 
possa melhorar continuamente a ma-
neira como se envolve com os clientes 

durante toda a jornada. 
Ter todos os seus dados em um só 

lugar é essencial para entender todo 
esse cenário - e poder compartilhar o 
progresso e o desempenho com sua 
equipe e executivos. Os dados podem 
não produzir nada ou podem ser a chave 
para o lançamento de uma nova linha 
de produtos ou inovadores serviços. 
Podem afetar apenas uma pequena 
porcentagem da receita atual de uma 
empresa, mas podem ser um dos prin-
cipais fatores de crescimento no futuro.

Muitas organizações já enxergam 
esse potencial e o dados só tendem 
a crescer, oferecendo novas oportu-
nidades. Mas para realmente gerar 
valor, é preciso contar com a correta 
infraestrutura para apoiar essa nova 
cultura, já que a democratização dos 
dados coloca informações cruciais de 
negócios nas mãos de quem precisa. E, 
com essa democratização, as empresas 
se tornam muito mais competitivas. 

Aplicativos de Inteligência Artificial 
integrados a soluções como CRM são 
apenas a ponta do iceberg. Na verdade, 
todo banco de dados fará parte de um 
sistema de registro único e realmente 
útil. Desde que, claro, esses dados 
sejam compartilhados. 

(*) - É Sócio-diretor da Harpia Cloud.

Petshops e serviços veterinários podem aproveitar crise para diversificar
po em casa significa ampliar essa conexão, 
estar mais atento à sua alimentação, ao 
enriquecimento ambiental, com atividades 
que possam demandar brinquedos e outras 
atividades”, analisou.

Em recente pesquisa de impacto do Co-
ronavírus nos pequenos negócios, o Sebrae 
identificou que o segmento de petshops e 
serviços veterinários registrou queda de 
51% no faturamento, no período do levan-
tamento, entre os dias 3 e 7 de abril. Além 
disso, 54% das micro e pequenas empresas 
do setor avaliaram que mudaram o modo 
de funcionamento para se adaptar ao novo 
cenário, sendo que a maioria delas (74%) 
estão fazendo rodízio de funcionários e 
(15%) realizam serviços via drive thru. 

Na opinião da analista do Sebrae mesmo 
enfrentando dificuldades, há negócios no 
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segmento de petshop, com crescimento 
de pelo menos 20% neste período. “Os 
donos de pequenos negócios que há dois 
anos apostaram no caminho da inovação, 
estruturaram delivery, clube de compras, 
presença digital e fidelização de clientes 
estão conseguindo se manter”, afirmou. 

Segundo a especialista, é possível agregar 
novos serviços às atividades já existentes, 
como horários exclusivos de atendimento, 
aulas de adestramento online, dicas de 
higienização, clubes de assinatura, dentre 
outras práticas criativas. Para investir no 
relacionamento e na fidelização dos clien-
tes, é recomendado promover conteúdo de 
qualidade nas redes sociais e comunicação 
constante com o cliente, propondo ações 
criativas, inovadoras e de baixo custo (AI/
Sebrae).


