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O fim do 
seguro-desemprego 
e da multa do FGTS

Um dos memes mais 
famosos da internet 
é o que usa a capa 
do primeiro disco de 
Chico Buarque para 
retratar a diferença 
entre expectativa e 
realidade

Isso porque na obra, 
o artista aparece em 
uma das fotos com 

um grande sorriso nos 
lábios, remetendo a 
pensamentos positivos, 
como o que as pessoas 
têm quando recebem 
boas notícias ou alimen-
tam grandes esperanças. 
Enquanto isso, em outra 
foto, logo ao lado, o 
cantor aparece com um 
semblante fechado e 
o olhar apreensivo da-
queles que acabaram de 
entender que as coisas 
não correram tão bem 
como o planejado.

Infelizmente o meme 
da expectativa e reali-
dade tem se repetido 
no ambiente trabalhista 
brasileiro desde a Refor-
ma Trabalhista de 2017 
e corre o risco de ter um 
novo capítulo em 2022. 
O Governo Federal, por 
iniciativa do ministro 
Paulo Guedes, formou 
um grupo de estudos 
denominado “Grupo de 
Altos Estudos do Traba-
lho” (GEAT), que objeti-
va propor mudanças na 
legislação trabalhista, ou, 
uma nova “minirreforma 
trabalhista”.

Uma das propostas do 
GEAT, que é formado por 
economistas, juristas e 
acadêmicos, é de acabar 
com o Seguro Desem-
prego e a Multa de 40% 
do FGTS. O argumento é 
de que a retirada destes 
direitos do trabalhador 
diminuirá a rotatividade 
dos empregados e libera-
rá recursos das empresas 
para o investimento em 
novas contratações. Des-
ta forma, a expectativa 
dos defensores destas 
mudanças é de que as 
medidas contribuam 
para a redução dos ele-
vados níveis de desem-
prego do país. 

Apesar disso, existem 
especialistas temendo 
que a realidade seja 
totalmente contrária. 
Conceitualmente, o Se-
guro Desemprego tem 
por finalidade: “prover 
assistência financeira 
temporária ao trabalha-
dor desempregado em 
virtude de dispensa sem 
justa causa, inclusive a 
indireta, e ao trabalha-
dor comprovadamente 
resgatado de regime de 
trabalho forçado ou da 
condição análoga à de 
escravo”. 

Assim, o empregado 
que for demitido sem 
justa causa e tiver tra-
balhado ao menos 12 
meses nos últimos 18 
meses antes de solicitar 
o seguro pela primeira 
vez, ou na segunda soli-
citação tiver trabalhado 

ao menos o período de 
9 meses, sendo que nas 
demais situações, se o 
empregado tiver tra-
balhado o período de 6 
meses, fará jus ao Seguro 
Desemprego na seguinte 
proporção: 
 1) 3 parcelas se com-

provar no mínimo 6 
meses trabalhados;

 2) 4 parcelas se com-
provar no mínimo 12 
meses trabalhados;

 3) 5 parcelas a partir 
de 24 meses traba-
lhados.

Em relação à multa 
de 40%, destaca-se 
que o referido valor 
incide sobre o fundo 
de garantia depositado 
pelo empregador du-
rante todo o contrato 
de trabalho. Em outras 
palavras, o fundo re-
presenta o depósito na 
conta vinculada do valor 
de 8% sobre o salário do 
empregado por mês tra-
balhado. Já em caso de 
desligamento sem justa 
causa, o empregado fará 
jus ao levantamento do 
valor depositado em sua 
conta vinculada, mais 
a multa de 40% sobre 
este valor.

O Seguro Desemprego 
e a Multa supracitada 
visam amparar o empre-
gado no momento em que 
foi demitido, facilitando 
sua subsistência enquan-
to se recoloca no merca-
do de trabalho. Por outro 
lado, referidas verbas 
elevam o valor que deve 
ser dispendido por um 
empregador para con-
tratar um empregado, o 
que, em tese, diminuiu 
o número dos empregos 
formalizados. 

Sindicalistas afirmam, 
por sua vez, que a elimi-
nação destas obrigato-
riedades oferecerá ainda 
maior facilidade para  as 
empresas demitirem, o 
que aprofundaria ainda 
mais o desemprego e a 
alta rotatividade. Por 
enquanto, a discussão 
se encontra apenas na 
categoria de um estudo, 
que apesar da proposta 
apresentada, não tem 
ainda sequer uma previ-
são de que seja votado no 
Congresso. 

Apesar disso, mesmo 
considerando que os 
impactos decorrentes 
dessas propostas sejam 
imprevisíveis, seja para 
o lado negativo ou para 
o lado positivo, a experi-
ência da reforma adminis-
trativa (tão comemorada 
e tão pouco efetiva em 
termos de resultados 
práticos) sugere que a 
discussão seja feita com 
muito mais cuidado para 
evitar que a transfor-
mação do semblante do 
Chico Buarque na capa 
do seu disco  não se repita 
nas faces de milhões de 
trabalhadores brasileiros 
mais uma vez. 

(*) - É advogado trabalhista do Juveniz 
Jr. Rolim Ferraz Advogados 

(http://juvenizjr.com.br/).
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De fato, a pandemia da 
Covid-19 promoveu um 
desenvolvimento signifi-
cativo, nos anos de 2020 
e 2021, em tudo o que diz 
respeito à tecnologia, mas 
2022, mesmo antes de nas-
cer, já tem a fama de ser “o 
ano da automação”. Quem 
faz a afirmação é a Gartner, 
empresa de consultoria que 
faz introspecções para a 
melhor tomada de deci-
sões. 

Em uma pesquisa, a mul-
tinacional garante que mais 
de 80% das organizações 
indicam continuação e, 
em alguns casos, aumento 
de gastos em automação 
no ano vindouro. David 
Groombridge, vice-pre-
sidente de pesquisa da 
Gartner, explicou que, 
dentro desse contexto, com 
os líderes executivos e os 
Conselhos de Administra-
ção buscando crescer por 
meio de conexões digitais 
diretas com os clientes, as 
prioridades dos Chief Infor-
mation Officers (CIOs) de-
vem refletir esses mesmos 
imperativos de negócios. 

Então, ele aconselha aos 
CIOs que encontrem solu-
ções que multipliquem o 
esforço das respostas de 
TI para permitir a automa-
ção, criando assim bases 
técnicas resilientes, cujas 
capacidades de escalabi-
lidade liberarão dinheiro 
para investimentos digitais. 
As mudanças, segundo 
ele, têm suas tendências 
apontadas em três gran-
des blocos: confiança na 
automação, crescimento 
acelerado e transformação 
esculpidas. 

Emauri Gaspar, Co-Fou-
nder da Run2Biz, enaltece 
que o atual momento eco-
nômico, aliado à altíssima 
concorrência do mercado, 
tem exigido que as em-
presas renovem suas ati-
vidades e mantenham-se 
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Autorizado em novem-
bro de 2020, o novo 
modo de pagamen-

to eletrônico instantâneo 
surgiu com a promessa de 
acabar com taxas de trans-
ferência para a pessoa física 
e permitir operações finan-
ceiras vinte e quatro horas 
por dia. 

O Pix se estabeleceu como 
uma alternativa aos modelos 
até então mais utilizados 
no país para a realização de 
pagamentos e transferên-
cias, como TED e DOC. A 
novidade não trouxe mudan-
ças apenas nos hábitos das 
pessoas físicas e impactou 
diretamente as empresas, 
inclusive os negócios eletrô-
nicos. Conhecido por permi-
tir uma venda não presencial 
por meio de uma ferramenta 
eletrônica e oferecer muita 
comodidade, o e-commerce 
é um dos tipos de comércio 
mais relevantes do país. 

De acordo com dados da 
ABComm, em parceria com 
a Neotrust, o crescimento 
nas vendas via esse modelo 
foi de 68% em relação a 2019. 
Com os impactos no modo 
de consumo da população 
trazidos pela pandemia, a 

O Pix diminui as chances de um boleto ser gerado pelo cliente e 
depois não ser pago.

Poupança 
teve retirada 
líquida de 
R$ 35,5 bi

Pressionada pelo fim do 
auxílio emergencial, pelos 
rendimentos baixos e pelo 
endividamento maior dos 
brasileiros, a caderneta 
de poupança registrou, em 
2021, a terceira maior reti-
rada líquida da história. No 
ano passado, os investido-
res sacaram R$ 35,5 bilhões 
a mais do que depositaram, 
informou o Banco Central 
(BC). A retirada líquida 
– diferença entre saques 
e depósitos – só não foi 
maior que a registrada em 
2015 (R$ 53,57 bilhões) e 
em 2016 (R$ 40,7 bilhões). 

Naqueles anos, a forte 
crise econômica levou os 
brasileiros a sacarem re-
cursos da aplicação. Em 
2020, a caderneta tinha 
registrado captação líquida 
– diferença entre depósitos 
e retiradas – recorde de 
R$ 166,31 bilhões. No ano 
retrasado, o pagamento 
do auxílio emergencial de 
R$ 600, depositado em 
contas poupança digitais, 
inflou o saldo da poupança. 
A instabilidade no mer-
cado financeiro no início 
da pandemia da Covid-19 
também aumentou tempo-
rariamente as aplicações na 
caderneta.

Apesar do resultado 
negativo no ano, em de-
zembro, os brasileiros de-
positaram R$ 7,66 bilhões 
a mais do que sacaram da 
poupança. O valor é 62,8% 
menor que a captação 
líquida de R$ 20,6 bilhões 
registrada em dezembro 
de 2020. Tradicionalmente, 
os brasileiros depositam 
mais na caderneta em 
dezembro, por causa do 
pagamento da segunda 
metade do décimo terceiro 
salário (ABr).

Como o Pix está 
impactando o e-commerce?
O Banco Central apresentou o Pix no ano passado e, em pouco tempo, ele se tornou um serviço 
indispensável para muitos brasileiros

A
rq

ui
vo

/A
B

r

dos boletos emitidos não são 
quitados pelos compradores, 
por exemplo. 

A espera até o dia seguinte 
para o dinheiro cair na conta 
da empresa após uma TED 
feita depois do horário co-
mercial, outra coisa comum, 
não acontece mais com o 
Pix, afinal, o valor da com-
pra é entregue ao vendedor 
imediatamente. Com essa 
velocidade e assertividade 
no pagamento, fica ainda 
mais fácil organizar o fluxo 
de caixa, elemento funda-
mental de qualquer negócio.

Empresários que detêm 
um e-commerce devem estar 
antenados constantemente 
às novidades que o mercado 
oferece, especialmente em 
relação a diversas funcio-
nalidades que têm o intuito 
de oferecer agilidade no 
processo de compra. 

Clientes que utilizam ferra-
mentas digitais para adquirir 
produtos desejam, acima de 
tudo, conforto e velocidade 
no atendimento e entrega; 
por isso, facilitar o pagamen-
to a um toque no celular é 
mais do que necessário para 
qualquer e-commerce.

(*) - É CEO da Instabuy, plataforma de 
e-commerce que oferece serviços a 

supermercados e produtores orgânicos.

ABComm estima que 20,2 
milhões de consumidores 
realizaram pela primeira vez 
uma compra pela internet 
no ano passado. Além disso, 
a associação considera que 
150 mil lojas passaram a 
vender também por meio das 
plataformas digitais. 

 Diante dessa mudança na 
forma de consumo do públi-
co nacional e da relevância 
do e-commerce no varejo 
brasileiro, como o Pix impac-
ta o segmento? De antemão, 
o serviço autorizado pelo BC 
facilita que os varejistas do 
comércio eletrônico reali-
zem suas vendas, afinal, com 
o Pix não é necessário que 
sejam imprimidos boletos ou 

similares — a velocidade de 
identificação do pagamento 
realizado pelo comprador 
facilita que o e-commerce 
finalize a compra e já embale 
o produto e o destine ao 
endereço final. 

Além disso, o novo mo-
delo de pagamento agiliza 
quitações da empresa junto 
aos fornecedores de merca-
dorias e, por consequência, 
permite que haja maior 
produtividade operacional 
no dia a dia. Ademais, o Pix 
diminui as chances de um bo-
leto ser gerado pelo cliente 
e depois não ser pago, como 
muitas vezes acontece — um 
levantamento da ABComm 
estima que entre 30 e 50% 

Momento da automação: o que 
esperar de um ano transformador?

eficientes. E não há como 
garantir a alta produtividade 
e, ao mesmo tempo, reduzir o 
tempo de execução de tare-
fas e processos, sem investir 
em automação. 

Em suas palavras, quem 
não acompanhar essa ten-
dência sofrerá com: produ-
ção limitada; lentidão dos 
processos (afinal, quanto 
maior a quantidade de ta-
refas manuais, maior será o 
tempo gasto para a conclu-
são das atividades); falta de 
padrão de resultados (par-
ciais ou finais), com modos 
confusos e complexos; pior 
aproveitamento de funcio-
nários; muito retrabalho; 
e, por último, aumento de 
custos de forma geral.

Em seu parecer, se por 
um lado os negócios que 
não investem em automa-
ção só têm a perder, os que 
constituem a prática como 
uma filosofia do negócio só 
têm a triunfar, a começar 
pela gestão de clientes, for-
necedores e contratos: “A 
todo momento, as atividades 
empresariais precisam fe-
char contratos com clientes, 
fornecedores e prestadores 
de serviços. 

Então, se não houver um 
gerenciamento adequado 
desses documentos, pro-
cessos, rotinas e relaciona-
mento, é fato que haverá 

prejuízo por conta de 
multas ou ações judiciais, 
além de perda de imagem, 
que podem ocorrer por uma 
simples perda de prazo, 
por exemplo. Sem contar 
que atender clientes com 
eficiência está no centro 
da operação de qualquer 
empresa, então, tudo que 
inova e melhora neste sen-
tido traz ganhos diversos 
para o negócio”, explica 
Emauri.

E a utilidade da auto-
mação não para por aí, 
segundo o especialista, 
afinal, ela é capaz de gerir 
todo dinheiro que entra 
e sai, administrando com 
total eficácia pagamento de 
impostos, salários, forne-
cedores, materiais, contas, 
permitindo ainda que a 
direção consiga saber, com 
precisão, quanto gasta cada 
departamento e a meta dos 
colaboradores, de forma 
individual e integrada. 

Outra vantagem diz res-
peito ao atendimento ao 
cliente, uma vez que, se 
quiser perdê-lo, basta co-
locá-lo em uma fila espe-
rando, e ao controle de 
logística, assegurando que 
nada falte, atrase ou seja 
direcionado para onde não 
deva. - Fonte e outras in-
formações, acesse: (https://
br.run2biz.com/).

E não há como garantir a alta produtividade e reduzir o tempo 
de execução de tarefas e processos, sem investir em automação.
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