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Suspensão de contratos 
de trabalho, redução de 

jornada e salário

As empresas devem 
adotar medidas 
de prevenção e 
adequação de suas 
rotinas e métodos de 
trabalho

O Governo Federal, 
através do Decreto 
nº 10.517, prorrogou 

os prazos para celebração 
de acordos de redução 
de jornada de trabalho, 
de salário e de suspensão 
temporária de contrato de 
trabalho. Inicialmente essas 
alternativas foram previstas 
pela Medida Provisória nº 
936, que foi transformada 
na Lei nº 14.020, tendo sido 
prorrogada pelo Decreto 
nº 10.422 e, mais uma vez 
prorrogada pelo Decreto 
nº 10.470. 

Segundo entendimento 
do Governo essa prorroga-
ção “irá permitir que empre-
sas que estão em situação 
de vulnerabilidade possam 
continuar sobrevivendo a 
esse período e, dessa forma, 
preservar postos de traba-
lho e projetar uma melhor 
recuperação econômica”. A 
partir da edição desse novo 
Decreto restou permitida 
a redução proporcional de 
jornada e salário e suspen-
são do contrato de trabalho 
por mais 60 dias, totalizando 
dessa forma 240 dias na 
totalidade. 

Vale lembrar que em qual-
quer modalidade deverá 
haver a anuência do empre-
gado. Os efeitos do decreto 
estão limitados à duração 
do estado de calamidade 
pública, prevista para en-
cerrar em 31/12/2020. Dessa 
forma, a suspensão do con-
trato de trabalho pode ser 
efetuada de forma fraciona-
da, sucessiva ou intercalada, 
devendo os períodos serem 
iguais ou superiores a 10 
dias, não excedendo o prazo 
total de 240 dias. 

A redução de jornada de 
trabalho e salários, como 
também a suspensão de 
contratos, podem também 
ser concedidas de forma 
combinada ou intercalada, 

com a obrigatoriedade 
também de não exceder o 
prazo total de 240 dias. Em 
ambas as hipóteses, persiste 
o pagamento pelo Governo 
diretamente ao empregado 
do BEM (Benefício Emer-
gencial), tendo como base 
de cálculo o valor mensal do 
seguro desemprego, o que 
diminui a perda salarial real 
sofrida pelo empregado com 
a redução e suspensão. 

No entanto, sabemos que 
algumas consequências 
são previstas diante desse 
quadro e que refletem di-
retamente no trabalhador. 
Abaixo, exemplificamos 
algumas situações: 
	 •	FGTS - no período de 

suspensão, não há pa-
gamento de salários e, 
consequentemente, não 
há prestação de servi-
ços. Dessa forma, não há 
também recolhimento 
do FGTS em conta vin-
culada do empregado 

	 •	13º salário - o período 
de suspensão também 
não é computado para 
pagamento do 13º salá-
rio do empregado. 

	 •	Férias - o cálculo das 
férias deve ser refeito a 
partir da suspensão do 
contrato de trabalho, 
devendo recomeçar a 
contar o prazo depois 
da suspensão 

	 •	Previdência Social 
- empresas ficam deso-
brigadas a fazer o reco-
lhimento previdenciário 
neste período. 

De qualquer forma, é de 
suma importância que as 
empresas adotem medidas 
de prevenção e adequação 
de suas rotinas e métodos de 
trabalho, com o objetivo de 
garantir o atendimento de 
todas as exigências descri-
tas na legislação, buscando 
suavizar os impactos que 
serão causados com a ge-
ração da estabilidade dos 
empregados com a redução/
suspensão de seus contra-
tos de trabalho. 

(*) - Especialista na área trabalhista 
consultiva e contenciosa do FCQ 
Advogados (osvaldo.marchini@

fcqadvogados.com).

Osvaldo Marchini Filho (*)

Com a retomada dos 
comércios e o relaxa-
mento da quarentena 

no Brasil, empreendedores 
estão buscando formas 
de recuperar os lucros e 
reduzir os danos causados 
pelo isolamento. De acordo 
com Anderson Locatelli (*), 
um dos maiores erros dos 
comerciantes é misturar as 
finanças pessoais com as 
contas da empresa. 

“Por falta de educação 
financeira, muitos empre-
sários acabam perdendo o 
controle do seu negócio ao 
cometer um erros básicos. 
Nesse período, se planejar é 
importante quem conseguiu 
sobreviver à crise está ten-
tando recuperar o prejuízo, 
por isso monitorar as contas 
do comércio é essencial”, 
comenta. Para ajudar empre-
endedores, Locatelli separou 
sete dicas - uma para cada 
dia da semana - que podem 
ajudar na volta do lucro cres-
cente nos negócios.
 1) Defina metas - De-

finir metas de lucro 
e gastos auxilia na 
organização das finan-
ças do negócio e evita 
futuros imprevistos re-
lacionados ao assunto. 
Essas metas podem ser 
baseadas em tópicos 
como faturamento do 
mês, engajamento nas 
redes sociais e adesão 
de novos clientes. 

 2) Seja econômico - Por 
mais que pareça difícil, 

Um dos maiores erros é misturar as finanças pessoais com as 
contas da empresa.
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Fábio Yamamora (*)     

A crise causada pela Covid-19 transformou o padrão 
de consumo global. A mudança não afetou o interesse do 
consumidor nas novidades da indústria de cosméticos, mas 
acelerou novas demandas que já estavam no horizonte das 
equipes de P&D e Marketing. Mesmo antes da pandemia, 
o mundo passava por uma redefinição de um conceito 
de beleza global que privilegia a aceitação e o bem-estar. 
Assim, o autocuidado deverá consolidar o protagonismo 
nos lançamentos da indústria para 2021. Saiba o que será 
destaque nos eventos mundiais da beleza no pós-pandemia:
	 •	Compra Engajada – O isolamento social engajou o 

consumidor com os pontos de venda online. As marcas 
devem priorizar os canais digitais – websites, vendas 
por mídias sociais e plataformas de compra para 
atender aos clientes – e isso muda tudo. O processo 
de compra online permite que o consumidor pesquise 
sobre a empresa, sobre os princípios ativos, sobre as 
iniciativas sociais que a marca desenvolve e que serão 
decisivas para fechar negócio. 

  Em outras palavras, o processo de compra se torna 
muito mais engajado e, para além dos benefícios do 
produto, o novo-consumidor evita a superficialidade 
e que o seu investimento não seja em vão.

	 •	Faça Você Mesmo – A pandemia diminuiu o poder 
de compra de muitas famílias e, com isso, muitos con-
sumidores passaram realizar alguns procedimentos 
em casa. A tendência do Faça Você Mesmo não vai 
tomar o serviço de profissionais da beleza, ao invés 
disso deverá guiar lançamentos em 2021 que apostem 
na customização de produtos. 

  Por exemplo, ampolas com princípios ativos que podem 
ser misturados com o creme-base de acordo com a 
necessidade de cada um, ou fórmulas compatíveis que 
possam ser misturadas para criar produtos exclusivos 
– seja pela cor, benefícios ou texturas. O fato é que a 
jornada de autodescobrimento das pessoas durante a 
pandemia se reflete no desejo de decidir sobre aquilo 
que é melhor para evidenciar a própria beleza – seja 
na vida pessoal ou nos produtos que aplica na pele e 

Sete dicas para ajudar a controlar 
os lucros do seu negócio

O setor de varejo tem uma grande influência na economia brasileira. O impacto no PIB do país é de 
65%, mesmo num  cenário de pandemia

prática devido à pan-
demia. Boas ideias 
atraem bons clientes. 

 6) Fique atento à datas 
especiais - Vale a pena 
explorar datas, tan-
to as comemorativas, 
quanto as lucrativas 
para o comércio, como 
Black Friday. Com 
a proximidade das 
festas de fim de ano, 
as pessoas tendem 
a procurar produtos 
para presentear entes 
queridos ou buscar 
serviços para auxiliar 
na rotina atribulada. 
Estar visível no mer-
cado nesse período é 
extremamente impor-
tante para fortalecer a 
economia do negócio.

 7) Explore as redes 
sociais - O bom uso 
das redes sociais traz 
benefícios ao negócio 
como um aumento da 
rede de network da 
empresa, além de atin-
gir novos públicos inte-
ressados nos produtos 
comercializados, que 
ainda não conheciam 
a marca. Páginas no 
Facebook e Instagram 
alavancam a quantida-
de de possíveis clientes 
e, consequentemente, 
o número de vendas. 

(*) - É diretor executivo da 
Troco Simples (https://trocosimples.

com.br/) - startup que simplifica 
transações financeiras que envolvem 

dinheiro em espécie.

é possível economizar 
administrando um ne-
gócio. Prezar por for-
necedores mais baratos 
e em treinamentos dos 
funcionários já empre-
gados, por exemplo, 
podem ser boas saídas 
para manter a qualida-
de do serviço, pagando 
menos. 

 3) Separe as despesas 
pessoais e da empre-
sa - Um dos erros mais 
graves que podem ser 
cometidos é colocar 
na mesma conta ban-
cária os investimentos 
pessoais e os relativos 
a uma empresa. Essa 
iniciativa pode gerar 
uma grande confusão 
na gestão de um ne-
gócio. O melhor a ser 
feito é ter uma conta 
específica para verifi-
car a entrada e a saída 
de recursos financeiros 
do negócio. 

 4) Faça bom uso da 

tecnologia - A tecno-
logia é grande aliada 
do comércio, pois é 
possível adquirir so-
luções inovadoras que 
impulsionam a empre-
sa e os lucros obtidos. 
Um exemplo é a Troco 
Simples que transfor-
ma a moeda comum 
em troco digital para 
facilitar a vida dos 
varejistas. A solução 
da startup possibilita 
a economia com trans-
porte de valores e evita 
a quebra de caixa dos 
estabelecimentos por 
falta de moedas físicas.

 5) Seja criativo em 
novas estratégias - 
Promoções criativas 
e inclusão de novos 
serviços ou produtos 
chamam a atenção 
e podem atrair mais 
clientes. A criatividade 
importa, pois muitos 
estabelecimentos es-
tão aderindo a essa 

O que esperar da indústria 
de cosméticos no pós-pandemia

nos cabelos.
	 •	Pesquisa e Laboratório – O trabalho da ciência 

nunca foi acompanhado tão de perto pelo grande pú-
blico. A pandemia evidenciou o valor do trabalho da 
ciência – inclusive, dos químicos que desenvolvem um 
trabalho nos laboratórios da indústria de cosméticos. 
Com isso, junto à utilização de princípios ativos natu-
rais e orgânicos, há o crescente interesse em integrar 
tais ingredientes com matérias-primas desenvolvidas 
em laboratório – ácidos, moléculas, nanopartículas e 
vitaminas estabilizadas graças à inovação tecnológica 
de ponta.

Com os principais eventos da indústria da beleza adia-
dos para 2021, o próximo ano deverá ser um marco de 
inovação tecnológica para o segmento e decisivo para a 
recuperação financeira das empresas do segmento. Contu-
do, é certo que os cuidados com o bem-estar e aparência 
não perderam espaço com o trabalho remoto ou no novo 
normal– as pessoas querem se sentir bem consigo mesmas 
mesmo que seja para uma reunião online ou uma ida ao 
supermercado. 

Cabe à indústria, ouvir os consumidores e se preparar 
para um novo posicionamento de marca.

(*) - É CEO da Yamá Cosméticos (www.yama.com.br).

A mudança acelerou novas demandas que já estavam no 
horizonte das equipes de P&D e Marketing.

odebate.com/reprodução

Alexandre de Carvalho (*) 

A pandemia trouxe uma 
crise econômica mundial sem 
precedentes.

Levou muitas empresas a 
cortarem seus funcionários e 
outras tantas viram suas re-
servas irem embora tentando 
manter seus negócios. Porém, 
do outro lado, os boletos e 
contas a pagar continuaram 
chegando e cada um teve que 
buscar alternativas para se 
manter. 

Para ter uma ideia da si-
tuação, o IBGE divulgou em 
agosto que o Brasil atingiu o 
maior patamar da série his-
tórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad). Iniciado em maio, o 
levantamento mostra o número 
em termos de desempregados, 
com um total de 13,7 milhões 
de desocupados. 

Diante desse cenário, uma 
alternativa que muitos brasi-
leiros encontraram para driblar 
o desemprego foi a abertura 
de seus próprios negócios no 
formato de MEI (microempre-
endedor individual). Dessa 
forma, o governo brasileiro viu 
a quantidade de registros au-
mentar no decorrer dos meses 
e atingir a atual marca máxima 
de quase 11 milhões de empre-
sas individuais, registradas no 
Portal do Empreendedor. 

A crise trouxe ao brasileiro 
o MEI como porta de entrada 

para o empreendedorismo no 
país, que já estava vindo em 
uma crescente. Por isso, é 
importante que o empresário 
entenda que o lucro não é ga-
rantia, é preciso organização e 
dedicação. É importante saber 
que há regras para se forma-
lizar, cobrança de imposto 
mensal e obrigatoriedades para 
não perder seu CNPJ. 

Em contrapartida, os prin-
cipais motivos para você tirar 
seu projeto do papel são a in-
dependência financeira, flexi-
bilidade, benefícios e trabalhar 
com algo que sempre sonhou. 
Tenha em mente que esse é 
um mercado em ascensão no 
Brasil e que há um mundo de 
possibilidades profissionais. 

Por fim, é importante ressal-
tar que a formalização sempre 
é o melhor caminho para o 
trabalhador, que muitas vezes 
vive na informalidade, sem 
benefício algum, como no caso 
de profissionais autônomos da 
área da beleza, faxina e cons-
trução civil. 

O MEI pode ser não só uma 
alternativa ao desemprego, 
mas à formalização, além de 
trazer a possibilidade de con-
quistar uma renda extra, com 
venda de alimentos para fora 
ou comercialização de vestuá-
rio, por exemplo. 

(*) - É contador e um dos fundadores 
de Easymei, aplicativo de auxílio e 

gestão para microempreendedores. 

MEIs como alternativa 
ao desemprego

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


