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Revogação do Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo 

e a instabilidade das 
medidas provisórias

A Medida Provisória 
– MP nº 905, que 
introduziu o Contrato 
de Trabalho Verde e 
Amarelo na legislação 
trabalhista, com o 
objetivo de estimular 
a geração de empregos 
pela contratação de 
jovens trabalhadores, 
teve sua vigência 
encerrada no último 
dia 20 de abril, com a 
edição da MP nº 955 
pelo Governo Federal.

O encerramento da 
vigência da MP nº 
905 era esperado, 

considerando que o prazo 
para sua conversão em Lei se 
esgotaria no último dia 21 de 
abril, feriado de Tiradentes, 
e o Senado Federal deveria 
apreciar a Medida antes des-
sa data e poucos dias depois 
de ser votada pela Câmara 
dos Deputados (15/4). A 
MP nº 955, entretanto, 
dispensou tal apreciação 
pelo Senado Federal, sendo 
revogada pelo Presidente da 
República.

A modalidade de con-
tratação pelo Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo 
visava a criação de novos 
postos de trabalho para 
pessoas entre 18 e 29 anos 
de idade, para registro do 
primeiro emprego na Car-
teira de Trabalho e cargos 
com salário de até 1,5 salário 
mínimo. Em contrapartida, 
os empregadores que con-
tratassem empregados na 
referida modalidade teriam 
uma série de benefícios.

Desta forma, além da 
impossibilidade de novas 
contratações pela modali-
dade do Contrato Verde e 
Amarelo, deixam de valer 
as seguintes isenções e be-
nefícios que poderiam ser 
usufruídos pelas empresas 
participantes do programa:
	 •	Contribuição	previden-

ciária;
	 •	Salário-educação;
	 •	Contribuições	 destina-

das a outras entidades 
(Sistema “S”); e

	 •	Redução	da	alíquota	do	
FGTS para 2%.

Cumpre destacar que as 
contratações, por essa mo-
dalidade, efetivadas durante 
a vigência da MP nº 905 terão 
total validade pelo prazo de 
contratação, que poderia ser 
de até 24 meses, com todos 
os benefícios envolvidos até 
o final, porém, com a revo-
gação da Medida, a partir de 
20 de abril já não será mais 
possível fazer novas con-
tratações pelo Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo. 
É possível, ainda, diante da 
revogação, que os parlamen-
tares editem um decreto
-legislativo para disciplinar 
os efeitos jurídicos gerados 

durante sua vigência.
Importante se observar 

que outras disposições rele-
vantes da MP nº 905 também 
perderam a validade, como: 
 a) a possibilidade de tra-

balho aos domingos e 
feriados, com outro dia 
de folga compensató-
ria, sem recebimento 
em dobro,

 b) a atualização de débi-
tos trabalhistas, que 
deveria seguir o índice 
da poupança,

 c) a flexibilização das 
regras para os progra-
mas de participação 
nos lucros ou resulta-
dos das empresas,

 d) a declaração de aciden-
te de trabalho apenas 
quando houver dolo ou 
culpa e se ocorrer em 
veículo fornecido pelo 
empregador; e

 e) a determinação de que 
o fornecimento de ali-
mentação não possui 
natureza salarial e nem 
é tributável para efeito 
da contribuição previ-
denciária e dos demais 
tributos incidentes so-
bre a folha de salários 
e tampouco integra 
a base de cálculo do 
imposto sobre a renda 
da pessoa física.

Os assuntos acima esta-
vam em vias de ser pacifi-
cados, com base nas dispo-
sições da Medida revogada, 
e, novamente, retomarão o 
centro de grandes debates 
nas esferas trabalhista e 
tributária.

Segundo informações da 
Presidência da República, 
há expectativa de edição 
de nova medida provisória 
que abranja o programa do 
Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo, porém não se 
sabe se os outros assuntos 
abordados na MP nº 905 
serão tratados da mesma 
forma.

Dessa forma, apesar de de-
terminadas medidas emer-
genciais de auxílio aos 
empresários e da necessária 
segurança jurídica, cada vez 
mais distante, ante às insta-
bilidades das medidas pro-
visórias, os empresários que 
planejavam gerar empregos 
ou, até, retomar atividades 
de forma mais econômica, 
com a contratação nos mol-
des da MP nº 905, deverão 
deixar os planos de lado, 
até que haja medida mais 
consistente, segura e eficaz.
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No entanto, muitas em-
presas ainda não entendem 
o valor e a importância dos 
seus dados, e acabam não 
investindo em áreas de 
segurança da informação. 
Li uma pesquisa recente 
da Kaspersky que mostra 
dados preocupantes sobre a 
segurança digital no Brasil, 
que só no primeiro trimestre 
de 2020 já constatou um au-
mento de 350% nos ataques 
de Ransomware no país.

Isso mostra, entre muitas 
coisas, que a maioria das 
empresas não estava pronta 
para adotar as novas medi-
das de trabalho a distância. 
Em tempos de isolamento 
social somos forçados a mu-
dar nossos hábitos, e até as 
empresas mais resistentes 
tiveram que se adaptar ao 
cenário atual. O impacto 
financeiro desses ataques 
pode levar principalmente 
as PMEs à falência, já que 
estas acabam com seus 
computadores e dados 
bloqueados e a operação 
da empresa fica completa-
mente paralisada. 

Vi também dados que 
mostram que os gastos com 
incidentes de segurança 
aumentaram de US$ 1,23 
milhão para US$ 1,41 milhão 
no último ano, muito pouco 
diante da escalada do proble-
ma. As empresas brasileiras 

Ransomware: uma ameaça 
ainda maior para as PMES

O Brasil sempre foi um grande alvo dos cibercriminosos

Entretanto, o discernimen-
to de quais dados publicar na 
nuvem continua importante, 
e isto deve ser decidido 
por um comitê dentro da 
empresa com representati-
vidade dos departamentos 
e assessoria da TI. Falar de 
Ransomware, sem falar de 
backup, é impossível. Ter 
rotinas rígidas de backup dos 
dados da empresa (e dos de-
partamentos) é fundamental 
e relativamente barato. 

Não importa a tecnologia, 
das velhas e confiáveis fitas 
até modernas soluções em 
nuvem, não importa, seus 
dados sempre precisam de 
backup. Por fim, é preciso es-
tar preparado para o desas-
tre. É como um seguro - tor-
cemos para nunca usar, mas 
ele está lá nos garantindo. 
Ter um plano documentado 
de recuperação de desastres 
e contingência (disaster 
recovery) é essencial. 

Estabelecer o que, quan-
do e por quem será feito. 
Tragédias costumam cau-
sar grande desorientação 
dentro das empresas, mas é 
importante neste momento 
seguir um plano pré-estabe-
lecido com calma e disciplina 
para garantir a sobrevivência 
e a prosperidade do negócio 
nos próximos anos. 
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investem muito pouco em 
políticas de cibersegurança, 
mas em momentos como 
esse percebo a importância 
de estar preparado para en-
frentar os diversos desafios 
que podem surgir. 

Com a necessidade da 
implantação do home office, 
muitas empresas tiveram 
que adotar soluções rápidas 
como plataformas de colabo-
ração, que sem as configura-
ções de compartilhamento 
adequadas podem causar 
vazamentos de dados. Fun-
cionários sem treinamento e 
computadores sem proteção 
são o cenário perfeito para 
os criminosos. 

Para proteger o sistema, 
as empresas devem utilizar 
uma solução de segurança 
adequada e limitar o acesso 

que seus colaboradores têm 
ao sistema, restringindo 
o tráfego de informações 
apenas àquelas essenciais 
para o cumprimento de cada 
tarefa. Treinar os funcioná-
rios é fundamental para que 
as políticas de segurança 
tenham efetividade dentro 
da empresa. 

Os colaboradores devem 
saber identificar mensagens 
maliciosas além de outras 
ameaças para saber como 
agir nessas situações. O 
uso da nuvem já se tornou 
essencial em boa parte das 
empresas, adotar um siste-
ma com features avançadas 
de segurança, com o Micro-
soft Azure, pode reduzir a 
ameaça dos cibecriminosos, 
além de aumentar o lucro e a 
agilidade nas equipes.

Rodrigo Castro (*) 

O isolamento social em decorrência do 
Coronavírus impôs uma série de mudan-
ças no comportamento do consumidor.

Dentre elas, a migração para as com-
pras eletrônicas. A brincadeira que 
circula na internet é, na verdade, um 
fato: o maior impulsionador da Transfor-
mação Digital nas empresas não foram 
os C-levels, mas o Coronavírus. Segundo 
dados do Compre e Confie, somente 
nos primeiros quinze dias de março, o 
aumento das vendas pela internet foi 
de 40%. Sendo que, em algumas lojas, 
houve uma alta de 180% nas transações 
de produtos de saúde e alimentos, de 
acordo com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico. 

A recomendação de se isolar somada à 
necessidade de consumir, forçou muitas 
pessoas a optarem pelo comércio eletrô-
nico. Se, antes, essa forma de compra 
era uma opção, agora, com parte do 
comércio de rua com as portas fechadas, 
o e-commerce se torna uma obrigação. 

Porém, neste cenário, não são apenas 
as compras e o consumo que migram para 
os meios digitais, mas também a crimina-
lidade, que sai das ruas para a internet 
com o aumento nos crimes cibernéticos, 
como o phishing, que são as tentativas 
de roubo de dados eletrônicos por meio 
do envio de e-mails e mensagens. 

De pacote de acessos gratuitos aos 
portais de streaming, às atualizações 
de cadastro em suas contas no banco, 
os consumidores estão sendo bombar-
deados por meio de mensagens, e-mails 

Migração do consumo online é querosene 
para a explosão de fraudes
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a Amazon realizou o descadastro dos 
anunciantes que abusaram dos preços. 
E, no Brasil, o Mercado Livre e a OLX 
anunciaram o mesmo. É importante 
que todas as plataformas adotem 
essas medidas de emergência, tais 
como o monitoramento de palavras-
chave, como Coronavírus e Covid-19, 
para evitar a associação à produtos 
indevidos. 

Portanto, os mecanismos tecnológi-
cos de detecção de fraudes digitais em 
cadastramentos e transações podem se 
deparar com um aumento considerável 
nas tentativas de fraude. Se eles forem 
baseados em regras estáticas, pode ser 
que essa alta não se reflita, pois, neste 
caso, os algoritmos baseados em Inte-
ligência Artificial, principalmente os 
que detectam anomalias ou que estão 
associados à análise do comportamento 
e dispositivos dos consumidores, serão 
mais efetivos no controle e barragem das 
fraudes que virão. 

Após o término desta pandemia sem 
precedentes, é certo que as organizações 
se depararão com um ‘novo normal’. Essa 
realidade que nos aguarda, certamente 
trará oportunidades, assim como riscos. 
Portanto, hoje, essa flexibilização dos 
controles para suprir a demanda deve 
ser repensada, observando os problemas 
que isso, futuramente, pode acarretar no 
novo cenário de negócios. 

(*) - É diretor de riscos e performance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade de dados. 

e ligações com tentativas de coleta de 
dados, que são usados em fraudes nos 
meios digitais. 

Essa mistura dos consumidores pou-
co familiarizados com o e-commerce 
e o aumento de crimes cibernéticos é 
querosene para a explosão das fraudes. 
Ou seja, a baixa maturidade digital está 
ocasionando um massivo vazamento de 
dados cadastrais que serão usados em 
esquemas fraudulentos. 

Em outro ponto, nas plataformas de 
marketplace, aumentam os revendedo-
res com ofertas de produtos de higiene e 
saúde sob preços abusivos. Há também o 
risco da venda de itens falsificados, como 
o álcool em gel produzido na clandes-
tinidade com insumos completamente 
irregulares. 

Depressão: uma doença 
do cérebro

Fernanda Machado (*)

“Uma existência nua, exposta à dor, 
atormentada pela luz, ferida por todo 
som” (Hugo von Hofmannsthal).

A depressão é um quadro clínico 
preciso, de causa multifatorial que 
inclui um desequilíbrio bioquímico 
envolvendo neurotransmissores como 
serotonina e noradrenalina. Segundo a 
OMS em mais ou menos 15 anos será a 
2º maior causa de comprometimento 
funcional. 

Entende-se por funcionalidade ativi-
dades como trabalhar, estudar, cuidar 
da higiene pessoal, contas, atividades 
domésticas e etc.

A tristeza e a melancolia parecem ser 
inerentes à nossa existência e mesmo 
à nossa dinâmica psíquica, entretanto 
não podemos correr o risco de perder 
as fronteiras entre a dor de existir, em 
alguns momentos de nossas vidas, e 
os estados depressivos, que tendem a 
nos lançar no profundo da solidão e 
na negatividade irremediável da vida.

Na depressão há sintomas claros 
como falta de perspectiva, perda de 
interesse em atividades antes praze-
rosas, incapacidade de sentir prazer 
(anedonia), negatividade ante ao 
mundo, ao futuro e a si mesmo, além 
de diminuição da libido, facilidade em 
fatigar-se, alterações cognitivas como 
pior rendimento da atenção, memória, 
tomada de decisão, raciocínio lógico e 
flexibilidade mental, assim como alte-
rações no sono, isolamento social, alte-

rações psicomotoras, perda de energia 
e vitalidade generalizada (astenia).

Há também sintomas não tão claros 
como incertezas, culpa, exclusão, sen-
timento de inferioridade, sensação de 
angústia e confusão no momento da 
organização dos pensamentos, sensa-
ção de impotência e derrota associados 
ao medo, com intensidades distintas 
que causam a sensação da perda de 
controle da própria vida.

A percepção do tempo do EU parece 
ser diferente do tempo do mundo, 
em que parece que a pessoa está 
presa em um passado cinzento sem 
perspectivas para o futuro, ou seja, 
é o passado que alimenta o presente 
vazio e angustiante, é como se a pessoa 
com depressão carregasse o próprio 
corpo, um corpo carregado e lento, 
encarcerado dentro dos próprios 

limites com a sensação de perda dos 
próprios valores existenciais.

Sabemos que o cérebro é um órgão 
que sofre neuroplasticidade, sendo 
assim permeável aos estímulos e por 
isso passível de modificações em sua 
estrutura e funcionamento, tanto de 
forma negativa quanto positiva. Saber 
que esse órgão de tamanha nobreza 
é mutável e se ressente de experiên-
cias negativas é saber também que é 
transformado por experiências posi-
tivas, tais como a Terapia Cognitivo 
Comportamental e suas técnicas, 
exercícios físicos, alimentação saudá-
vel, a convivência em comunidades de 
amigos / familiares e etc.

O tratamento da depressão é trans-
disciplinar, portanto pode envolver 
profissionais da área da psicologia 
(Terapia Cognitivo Comportamental), 

Psiquiatria, Terapia Ocupacional e/
ou Acompanhante terapêutico, que 
juntos definirão estratégias e um 
plano de tratamento junto ao cliente 
possibilitando melhora no funciona-
mento biológico do cérebro com as 
medicações, transformação da per-
cepção associada ao comportamento, 
construção da rotina e hábitos para 
um novo conceito de cotidiano entre 
outros benefícios.

A depressão é uma doença que leva 
diversas pessoas no mundo a cometer 
suicídio, é grave e merece atenção 
tanto quanto as doenças cancerígenas, 
portanto o primeiro passo será sempre 
pedir ajuda. Profissionais bem capaci-
tados podem salvar vidas, mas nós só 
salvamos aqueles que chegam até nós.

(*) - É Psicóloga e Neuropsicóloga Clínica 
(www.fernandamachado.psc.br). 


