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O DESAFIO
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DE
EM 2021

REFORMAS
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“

Pela pesquisa, cada
presente custará,
em média, R$ 109;
internet e lojas
de departamento
superam shopping
center na busca por
presentes

”

VENDAS NO NATAL DEVEM MOVIMENTAR
R$ 38 BILHÕES NA ECONOMIA
O cenário de desemprego e
de insegurança econômica trazida
pela pandemia da Covid 19 deverá
impactar nas compras de Natal
deste ano. É o que mostra uma
pesquisa feita em todas as capitais
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela
Offer Wise Pesquisas. De acordo
com o levantamento, 54% dos
consumidores devem presentear
alguém no Natal deste ano. O
número representa uma queda de
22 pontos percentuais em relação
ao último ano, em que a intenção de
compra era de 77%.
Estima-se que 86 milhões
de pessoas devam ir às compras,
movimentando cerca de R$ 38,8
bilhões no setor de comércio e

serviços. A cifra representa uma
redução significativa frente à
sondagem do último ano, quando
a estimativa era de que fossem
movimentados aproximadamente
R$ 60 bilhões, mas ainda assim é
bastante expressiva, especialmente
em um ano repleto de adversidades
em diversos segmentos da economia,
e equivale a uma boa notícia aos
comerciantes.
Para aqueles que não
pretendem presentear este ano,
a principal justificativa é o fato de
estarem desempregados (24%)
e não terem dinheiro (22%). De
acordo com a pesquisa, 23% dos
consumidores ainda não decidiram
se vão adquirir presentes e 22%
declararam não terem a intenção de

presentear terceiros.
“O clima de insegurança diante
da pandemia ainda é uma realidade
mundial. A alta do desemprego e
o fim do auxílio emergencial nos
próximos meses contribuem para
esse cenário. Ainda assim, a data
continua sendo a principal época de
compras dos brasileiros e trará uma
importante movimentação para o
setor, que conta com as vendas do
Natal para a retomada econômica”,
avalia José Cézar da Costa, presidente
da CNDL.
Presentes - De acordo com o
levantamento, os mais lembrados na
hora de presentear serão os filhos/
filhas (59%), o cônjuge (45%) e as
mães (45%), sendo que o presente
mais caro será destinado aos filhos/
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“

Para 65% dos
consumidores,
os preço dos
presentes estão
mais caros este ano,
e 84% pretendem
pesquisar preços

”

filhas (27%). Entre os entrevistados,
25% pretendem comprar até dois
presentes, e 33% entre três e
quatro presentes. Em média, os
entrevistados devem comprar 3,6
itens.
Os produtos mais buscados
por quem vai presentear são roupas
(57%), brinquedos em geral (38%),
perfumes e outros cosméticos (31%),
e calçados (31%). O ticket médio –
ou seja, o valor a ser investido pelo
consumidor em cada presente – será
de R$ 108,78.
A pandemia foi responsável
pela mudança de diversos hábitos
dos brasileiros. É o caso das compras
online, que já vinham ganhando
espaço há alguns anos, e se
intensificaram de forma expressiva
nos últimos meses. Dessa forma,
o local preferido para realizar as
compras de Natal será justamente
a internet/lojas online (47%). Em
seguida aparecem as lojas de
departamento (40%), o shopping
center (34%) e as lojas de rua (26%).
“A pandemia levou os
consumidores a explorarem novas
formas de compra. Isto reforça a
necessidade dos lojistas buscarem
recursos de aproximação com os
consumidores para atendê-los de
forma virtual. Mesmo o pequeno
varejista, que não possui um site

de e-commerce, pode utilizar o
whatsapp e as redes sociais para
impulsionar suas vendas”, afirma o
Costa.
De acordo com os entrevistados
que farão compras online, os canais da
internet preferidos são os sites (78%),
principalmente os de lojas varejistas
nacionais (75%), os de compra e
venda de produtos novos ou usados
(42%) e os internacionais (31%). Além
dos sites, os entrevistados citaram os
aplicativos (63%), Instagram (19%),
Whatsapp (18%) e Facebook (14%).
Quando se trata da forma
de pagamento, oito em cada dez
consumidores que dizem que farão
compras neste Natal pretendem
pagar à vista (85%), sobretudo em
dinheiro (57%) e no cartão de débito
(36%). Por outro lado, 44% querem
usar o crédito para pagar as compras,
principalmente o cartão de crédito
parcelado (37%), o cartão de crédito
em parcela única (25%) e o cartão da
própria loja parcelado (10%).
Pesquisa de preços - Diante
de uma situação de incertezas e
dificuldades financeiras, a pesquisa
de preços se torna grande aliada
do consumidor: 84% pretendem
pesquisar preços antes de comprar
seus presentes. Vale notar o
predomínio das ferramentas virtuais
na hora de pesquisar preços (80%),

seja por meio de sites e aplicativos
(74%) ou das redes sociais (29%).
Por outro lado, um percentual
significativo dos entrevistados (69%)
também menciona os meios físicos
de pesquisa de preços, sobretudo as
lojas de shopping (43%), lojas de rua
(38%) e os supermercados (20%)
Ofertas - De acordo com
a pesquisa, os fatores que mais
influenciam na escolha do local de
compra são o preço (53%), as ofertas
e promoções (39%), o valor do frete
(24%), a diversidade de produtos
(22%) e o atendimento (22%). Já
na hora de escolher o presente, os
entrevistados vão levar em conta
a qualidade do produto (24%), o
perfil do presenteado (18%) e as
promoções e descontos (18%).
Para o presidente da CNDL, ainda
dá tempo do varejista se preparar
para as vendas de Natal. “Sabemos
o quanto é importante para o
consumidor ter uma boa experiência
de compra, por isso o lojista deve
estar atento e se preparar oferecendo
comodidade, promoções, frete grátis
e um bom atendimento ao cliente,
tanto nas vendas presenciais, quanto
pela internet. O Natal é a principal
data comemorativa do ano e o setor
deve aproveitar esse momento”,
destaca Costa.
(Fonte: CNDL)
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SEGURANÇA NAS COMPRAS NATALINAS
Dezembro tradicionalmente chega com o aumento
da movimentação nos centros comerciais, consumidores
circulando em busca de presentes, lojas cheias e
cenários natalinos. Esse ano deve ser um pouco diferente
devido à pandemia de Covid 19, que continua a exigir o
cumprimento de medidas que evitam a disseminação do
coronavírus. No caso de estabelecimentos comerciais,
evitar aglomerações e garantir a segurança de clientes
e colaboradores deve ser o maior desafio; por isso,
é fundamental compreender que algumas condutas
tradicionais não poderão ser adotadas e outras devem
ser reconfiguradas.
• Toda decoração natalina deve ser contemplativa
e os enfeites aéreos, para evitar contato e interação com
os clientes.
• Não é recomendada a existência do trono
tradicional nem do Papai Noel cumprimentando pessoas.
• Deve-se manter o distanciamento social, sendo
de responsabilidade do lojista controlar os acessos, de
acordo com a capacidade do estabelecimento, para que
não haja aglomeração.
• O lojista deve disponibilizar dispensers de álcool
gel, colocando-os em local de fácil visualização para
acesso dos clientes na entrada e saída das lojas.
• Deve-se evitar atrações do tipo personagens,
que gerem proximidade com o público.
• Os assentos devem ser intercalados, garantindo
o afastamento entre os clientes.

• Todos devem estar usando máscaras, e no caso
dos colaboradores, a troca da máscara deve acontecer a
cada 3 horas, periodicamente.
• Vale reforçar o treinamento com as equipes
de atendimento para melhor controle de situações de
aglomeração ou qualquer outra intervenção.
• É necessário demarcar e sinalizar o espaçamento
obrigatório.
• A empresa deverá aferir a temperatura de
todos os trabalhadores e clientes com termômetro
digital infravermelho, preferencialmente na entrada dos
estabelecimentos.
• Informar, de maneira clara e visível, para
que todos os consumidores conheçam as regras e os
protocolos que estão sendo seguidos, bem como a
capacidade do estabelecimento.
• Toda a equipe da empresa deve respeitar e
seguir os protocolos sanitários, orientando os clientes e
dando o exemplo.

“

O momento é de restabelecer
a confiança do consumidor e
atraí-lo para as compras, em
condições seguras

”
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CONSUMIDORES PRIORIZAM USO DE CARTÃO
DE DÉBITO E DEIXAM DINHEIRO VIVO DE LADO

As
mudanças
de
comportamento trazidas pela
Covid-19 fizeram com que os
consumidores estejam mais
satisfeitos com as experiências
de compra online do que com as
visitas às lojas físicas. O aumento
das compras pela internet e a
redução das idas aos pontos de
venda tem causado uma migração
de consumo para meios digitais,
o que pode gerar transformações
de longo prazo nas estratégias
das empresas.
De acordo com o novo
estudo “Era da Experiência
– Relações com Covid-19”,
desenvolvido pela Sociedade
Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC) em parceria com a Toluna,
91% dos consumidores se dizem
satisfeitos com a experiência
de compras online, dez pontos
percentuais mais que a satisfação
com as lojas físicas. Pouco mais da
metade (53%) dos entrevistados
estão frequentando menos o
varejo físico e 55% compram pelo
menos mensalmente em canais
online. Além disso, 14% dos
consumidores online compraram
pela primeira vez na internet
durante a pandemia.

“O varejo brasileiro está se
digitalizando rapidamente. A
pandemia quebrou a inércia do
comportamento dos clientes,
que inicialmente precisaram
comprar online porque as lojas
físicas estavam fechadas. Boa
parte desse consumo continuará
online, já que a experiência de
compra tem sido considerada
melhor que a das lojas”, analisa
Eduardo Terra, presidente da
SBVC. “Avançamos anos em
questão de meses. A Covid-19
vem sendo um catalizador de
transformações para o varejo
brasileiro”, afirma o executivo.
O estudo mostra que,
durante a pandemia, 58%
dos consumidores alteraram
os meios de pagamento que
utilizam em suas compras em
lojas físicas. “Existe um forte
movimento de redução do uso
de dinheiro vivo, que vem sendo
substituído pelo cartão de débito.
O crescimento dos bancos
digitais, o PIX e o Open Banking
deverão reforçar a digitalização
dos meios de pagamento e
abrir novas oportunidades de
relacionamento com os clientes”,
analisa Terra.

Mudanças de comportamento

A
pandemia
provocou
grandes
mudanças
no
comportamento das pessoas. O
conceito de lazer, por exemplo,
ficou muito mais flexível:
passeios de carro se tornaram
um momento de descompressão.
Dezenove
por
cento
dos
entrevistados participaram de
eventos em locais abertos, no
sistema drive in, e 54% fizeram
compras em lojas que oferecem
serviços de drive thru.
“O ato de comprar continua
tendo significados que vão muito
além do abastecimento do lar.
Mesmo durante a pandemia,
o consumo continua sendo
uma oportunidade de relaxar,
socializar e entrar em contato
com novidades. Isso explica o
crescimento do drive in, do drive
thru e também do live streaming”,
comenta Terra.
Para o presidente da SBVC,
modelos de experiências híbridas
entre físico e digital serão
cada vez mais importantes. “É
preciso oferecer ao consumidor
experiências seguras, envolventes
e encantadoras. Existem muitas
oportunidades nesse sentido”,
afirma.
(Fonte: Diário Online)
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O PIX É BOM PARA O VAREJO
Desde novembro passado já
está vigorando no Brasil um novo
sistema para realizar pagamentos
instantâneos e transferências
eletrônicas de dinheiro. É o Pix,
que simplificou estas operações,
que agora são feitas em poucos
segundos, a qualquer hora do
dia e para qualquer instituição
financeira.
O Banco Central instituiu
o Pix a partir da necessidade
de, principalmente, otimizar as
transações do e-commerce, que
se expande a cada dia mais, sem
que os meios de pagamento
existentes fossem ágeis. Um
boleto poderia levar até 48 horas
para ser compensado, além do
custo das taxas nas operações de
DOC e TED, por exemplo.
O Pix entrou em vigor,
e com ele os usuários estão
ganhando tempo e tendo maior
flexibilidade. O processo é
simples: com a leitura do QR

Code é feito instantaneamente
um pagamento ou transferência
a qualquer hora do dia, entre
usuários de bancos diferentes.
Também permite transações
instantâneas entre empresas,
pessoas, pessoas e empresas.

contribuir para a redução nos
prazos de entrega devido à rápida
confirmação de pagamento. Já
no varejo físico, o Pix promove
a redução no uso do dinheiro
em espécie e dos cartões de
crédito e débito, e a partir de
2021, o sistema vai oferecer a
Pix no Varejo
possibilidade de consumidores
fazerem saques em lojas, o que
O Brasil tem cerca de deve incentivar o reuso dos
48 milhões de cidadãos que valores no estabelecimento, além
não possuem relacionamento de levar mais pessoas ao ponto
com instituições bancárias e de venda.
atualmente compram apenas
no dinheiro, mas que passarão
Como se integrar ao Pix?
a utilizar o celular para realizar
pagamentos com o Pix; por
Lojistas
precisarão
se
isso, esse novo sistema pode integrar direta ou indiretamente
beneficiar muito o varejo.
aos agentes locais para permitir
No caso do e-commerce o processamento de pagamentos
facilita e torna mais barata a por meio do Pix. Para isso deve
transferência de valores entre promover a adaptação do
pessoas, o pagamento de contas so�ware do seu PDV para que
e até o recolhimento de impostos atenda a esse novo formato de
e taxas de serviços; além de recebimentos.
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Eulália Oliveira
Jornalista e consultora senior
da Fonte Comunicação
e Gestão Empresarial,
especialista nas áreas de
Marketing Estratégico e
Comunicação Organizacional
(@eulalia_slz)

BOAS FESTAS COM BONS
NEGÓCIOS
preparados para vender
mais e se destacar dos
concorrentes.
Empresas
que vinham desenvolvendo
uma gestão estratégica de
vendas, com planejamento,
metas, equipes capacitadas,
estão mais preparadas para
enfrentar a crise trazida
pela Covid-19. As demais,
posicionadas no grupo de
risco pela falta de uma gestão
estratégica, foram atingidas
em cheio na sua fragilidade.
Podem até se vitimizar ou
colocar o insucesso como
responsabilidade exclusiva
de um vírus que parou a
economia mundial, mas o
momento não é de encontrar
Em uma data tão culpados ou choramingar
especial é importante que – “Chorar não vai pagar as
os empresários estejam
Está chegando a data
mais mágica do ano: o Natal!
Falar de Natal para um
lojista é falar de uma grande
expectativa de vendas e bons
negócios. Não é por acaso
que esta data costuma ser a
mais esperada do ano para
o comércio, mesmo agora
nesse cenário nebuloso de
pandemia. As previsões mais
pessimistas do mercado
desafiam os empresários
a sair da zona de conforto
e atuar estrategicamente
para superar adversidades e
lutar pelas tradicionais boas
vendas do período natalino.
Sim, o momento é de luta!

contas!”, diz o dito popular.
A hora é de agir, assumir
a liderança, ser protagonista.
Como? Não existe fórmula
mágica e cada empresa
tem suas peculiaridades.
Mas em linhas gerais, os
processos são os mesmos
de antes da pandemia.
Então, onde está a chave
para o sucesso nas vendas
de Natal? Nas pessoas.
Mais
especificamente,
nas
lideranças.
Sim,
no
comportamento
empreendedor
dos
empresários e gestores,
forçados pela situação e
até mesmo por questão de
sobrevivência a exercerem
seus papéis com coragem,
criatividade e assertividade.
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Meio que consertando
o avião em pleno voo, é
importante fortalecer a sua
liderança e a visão de futuro
do seu negócio. A situação
requer um líder inspirador,
capacitado, automotivado
a novos desafios. Busque
informações, orientações,
parcerias, oportunidades,
enfim, tudo que possa
contribuir para alcançar uma
performance de sucesso.
É preciso pensar fora da
caixa e revisar as estratégias
da empresa. A dica de ouro
é adequar o planejamento
de vendas pós-pandemia
ao novo cenário, com metas
definidas a curto, médio e
longo prazos. Para quem não
tem um plano, fica aqui um
alerta: Quem não sabe para
onde vai, qualquer lugar
serve!
As ações para uma maior
produtividade de vendas
de fim de ano devem levar
em conta público alvo, mix
e volume de produtos em
estoque, contratação de
temporários (se necessário)
e capacitação da equipe de
vendas, dimensionamento
da estrutura de atendimento
e back-oﬃce, visual da loja
e exposição dos produtos,
promoção e comunicação,
incluindo divulgação nos
meios tradicionais e nas
redes
sociais.
Mesmo
para empresas em que o
processo de compras é
completamente off-line, a
presença digital constitui
parte do processo de venda,
já que muitas vezes a empresa
será encontrada através do
Google ou das redes sociais,
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portanto essa presença deve alcançar a satisfação dos
clientes. Treine seu time
ser gerenciada.
sempre,
especialmente
A comunicação precisa para
esses
momentos
ser
potencializada
nas desafiadores.
Todos
perspectivas
interna precisam compreender por
e externa, incluindo o que jogam e qual a direção
compartilhamento
das do gol.
informações com a equipe
Analisar os passos do
para
alinhamento
das
ações e a divulgação atendimento ao cliente na
estratégica para o público empresa e refletir sobre
alvo. Ouvir os liderados, estratégias mais adequadas
ouvir os clientes, buscar para gerar confiança e
novas ideias e percepções, valor para o consumidor
aliadas à flexibilidade para devem ser prioridades nesse
implementar
ações
de momento. Quando a decisão
vendas que atendam às de compra é tomada só com
necessidades e desejos base em preço, certamente
dos clientes, são iniciativas os benefícios e diferenciais
que, se bem conduzidas competitivos não ficaram
pelos
líderes,
podem claros para o cliente ou não
fazer toda a diferença e existem.
impactar positivamente nos
Vale lembrar que a
resultados.
experiência do cliente com a
Para
aprimorar
o compra e o uso do produto
processo de venda, a ou serviço terá impacto
empresa
precisa
antes nas suas decisões futuras.
essa
experiência
conhecer o processo de Caso
compra dos clientes. Como seja negativa, ele ficará
ele pensa, sente, age e insatisfeito e poderá fazer
adquire produtos e serviços. reclamações, exigir a troca
Entender esse processo de ou a devolução do valor
compra é importantíssimo investido. Por outro lado, se
para a construção de uma ficar satisfeito, haverá boas
estratégia de venda eficiente. chances de retornar para um
Quais os passos que o cliente novo processo de compra.
dá, desde a percepção da
Melhorar o processo de
necessidade, a busca por
informações, a tomada de vendas é uma alternativa
decisão, até a ação final de para lucrar e vender mais!
compra, para poder criar Mas para isso a empresa
estratégias eficientes de deve compreender com
o
perfil
do
atendimento e venda. É empatia
importante que a estratégia consumidor. Só assim a
de venda seja bem definida magia do Natal poderá trazer
e comunicada para todos bons negócios e se estender
os vendedores, que devem com prosperidade no Ano
ser treinados para atuar de Novo. Saúde a todos, boas
forma integrada, buscando vendas e boas festas!

12
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DE 1 A 30 DE DEZEMBRO
COMPRE NAS LOJAS
PARTICIPANTES,
E CONCORRA.
www.natalshowdepremios.com.br

5 Smart
TV 50''

MAIORES INFORMAÇÕES:

(98) 3212-9001 / 98401-0061

www.natalshowdepremios.com.br

REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:

APOIO:

1 CARRO
0 Km
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CAMPANHA INCENTIVA
VENDAS NATALINAS

afirma que com a chegada
do período natalino, a
expectativa do lojista é fazer
boas vendas; por isso, a
campanha representa um
importante diferencial. “Ano
passado o Natal Show de
Prêmios movimentou mais
de um milhão de reais. Então,
é uma forma de agregar
valor às lojas participantes,
que podem oferecer a seus
clientes a oportunidade de
participar do sorteio. A CDL
atua sempre com o propósito
O Natal Show de Prêmios de ajudar o lojista”, explica.
2020 é uma ação voltada
para impulsionar o comércio
A campanha tem o
local, que foi fortemente patrocínio da Rede, uma das
afetado pela suspensão maiores empresas de meio
das atividades no primeiro de pagamento do país, além
semestre, em decorrência do apoio do Mastercard,
da pandemia de coronavírus. grupo Saga, Novo Mundo,
O presidente da CDL Fecomércio e BNB Governo
São Luís, Fábio Ribeiro, Federal.
A Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Luís e a
Associação Comercial do
Maranhão estão realizando
a edição 2020 do Natal
Show de Prêmios, a maior
campanha
promocional
de vendas do varejo da
capital maranhense. No
período de 1º a 30 de
dezembro, os consumidores
que comprarem nas lojas
credenciadas à promoção
vão concorrer a prêmios.
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Premiação - A campanha
vai oferecer como premiação
aos contemplados no sorteio
um automóvel Fiat Argo
Drive 1.0 e cinco smart TVs
de 50 polegadas. Os clientes
que comprarem nas lojas
integrantes do Natal Show
de Prêmios 2020 têm direito
a receber um cupom a cada
R$ 50 reais em compras.
Se o pagamento for feito
nas maquininhas da Rede
ou Rede Pop o consumidor
recebe dois cupons, e
se o cliente pagar com
Mastercard nas maquininhas
da Rede ou Rede Pop ganha
três cupons. A partir disso,
é só preencher, colocar na
urna e aguardar o sorteio,
agendado para o dia 8 de
janeiro de 2021.

14

Novembro/Dezembro | 2020

GRANDES PARCEIROS APOIAM A
3ª EDIÇÃO DO NATAL SHOW DE PRÊMIOS

PATROCÍNIO

APOIO:
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BANCO DE HORAS NEGATIVO POR CONTA DA
PANDEMIA PODE SER COMPENSADO EM 2021
A medida provisória (MP)
927, que ficou em vigor entre
22 de março e 19 de julho,
permitiu que o banco de horas
pudesse ser compensado
em até 18 meses, incluindo
as horas não trabalhadas, o
chamado "banco de horas
ao contrário". Assim, esse
prazo vale para os bancos de
horas instituídos dentro do
período de validade da medida
provisória.
O banco de horas não
tem relação com a redução de
jornada e salário e suspensão
de contratos - medidas
que foram abrangidas pela
MP 936, convertida na Lei
14.020/2020. Ele abrange
casos de empregados que
trabalharam menos horas
ou afastados do trabalho por
conta da pandemia, mas sem
redução na remuneração.

A MP permitiu às empresas
firmar acordos individuais de
banco de horas por período
superior ao determinado pela
CLT, que é de seis meses em
caso de acordo individual ou de
até 1 ano por acordo coletivo.
Segundo especialistas, é
necessário que trabalhadores
e empresas se atentem às
regras do banco de horas para
evitar discussões na Justiça.
"O banco de horas
surgiu como uma forma de
compensação das jornadas de
trabalho nas quais as horas
excedentes trabalhadas em
um dia são compensadas em
outro. A pandemia da Covid-19
trouxe consequências ao
banco nas empresas e,
com a proximidade do final
do ano, são inúmeras as
questões que surgem sobre o
prazo de compensação e de

pagamento", afirma Lariane Del
Vechio, advogada especialista
em Direito do Trabalho e sócia
da Advocacia BDB.

Banco de horas
A CLT determina que a
jornada de trabalho possui
limite diário de 8 horas,
com a possibilidade de até 2
horas extras. Outra opção é
a instituição dos bancos de
horas, por meio de acordos
individuais, que podem ser
compensadas em até seis
meses, ou coletivos, em até
um ano.
O
trabalhador
que
acumular horas extras no
banco de horas pode trabalhar
menos horas em algum dia,
ou tirar folgas para compensar
- e evitar que o empregador
tenha que pagar pelas horas
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extras. Se a jornada tiver
mais de duas horas extras,
no entanto, essas horas
adicionais não podem ir para
banco de horas: a empresa
passa a ser obrigada a pagar
por elas.

"Em regra, de acordo com
o artigo 59 da CLT, só se admite
duas horas extras por dia. No
entanto, a jornada pode ser
estendida em um período
em que o volume de trabalho
for maior, de modo que estas
horas serão consideradas
horas
extraordinárias
positivas. Quanto ao trabalho
aos feriados, a lei é omissa.
Alguns acordos individuais
ou coletivos disciplinam que
o lançamento deve ser feito
em dobro, enquanto outros
proíbem o trabalho", aponta
Lariane.
É possível ainda que
os funcionários de uma
empresa trabalhem horas a
menos do que o expediente
previsto, o que resulta nos
bancos negativos - horas que
o empregado fica 'devendo'
para o empregador. Caso a
compensação não ocorra no
prazo devido, no entanto, é
possível que haja desconto
das horas negativas na
remuneração do trabalhador.
O advogado e professor
Fernando de Almeida Prado,
sócio do escritório BFAP
Advogados, destaca que, em
razão da situação econômica
do país e da grande queda
nas vendas de alguns setores
e na prestação de serviços, a

instituição do banco de horas
negativo foi um benefício
para o mercado de trabalho,
em razão da manutenção de
empregos.

trabalhador. "Irá depender
da demanda, já que a própria
legislação prevê que seja de
acordo com a conveniência
da empresa", afirma.

"Quando
instituído
corretamente, o banco de
horas não gera qualquer
malefício ao empregado,
pois somente prestará horas
extras, até o limite de 2
horas diárias, na hipótese
de, efetivamente, não ter
cumprido a jornada habitual
de trabalho, pela diminuição
das atividades durante o
período
de
pandemia",
explica.

Em todos os casos de
bancos de horas positivas,
na hipótese de rescisão
do contrato de trabalho
sem que tenha havido a
compensação integral, o
trabalhador possui direito
ao pagamento das horas
extras não compensadas. O
cálculo é feito sobre o valor
da remuneração na data da
rescisão.

De acordo com Mayara
Galhardo,
advogada
especialista
em
Direito
do Trabalho do escritório
Baraldi Mélega Advogados,
para
compensação
das
horas dentro do próprio
mês, basta a realização de
acordo individual verbal ou
escrito. Para compensação
no prazo máximo de seis
meses, o acordo individual
obrigatoriamente
deverá
ser escrito e, para períodos
superiores a seis meses, é
necessária a previsão em
convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho.
Bianca Canzi, advogada
especialista em Direito do
Trabalho do escritório Aith,
Badari e Luchin Advogados,
lembra que a data de
compensação é decidida
pelo empregador, desde que
respeitadas as regras na CLT
e o que foi acordado com o

Falha na MP
A advogada Lariane
Del Vechio diz que, embora
a medida provisória 927
autorizasse o banco de horas
negativo para a compensação
em até 18 meses, não
disciplinou sobre o desconto
dessas horas não trabalhadas
na rescisão, gerando grande
discussão sobre o tema.
"A MP não disciplinou
sobre o desconto das horas não
trabalhadas. A compensação
das horas extras depende de
autorização da empresa e,
caso não seja compensada
dentro do prazo, devem
ser pagas acrescidas do
adicional. Caso o funcionário
seja dispensado antes da
compensação, essas horas
também devem ser pagas
como horas extras”.
Fonte: Portal G1
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PESQUISA REVELA AS EMPRESAS DE BENS DE
CONSUMO MAIS ENCANTADORAS DO BRASIL
A revista Consumidor Moderno encomendou uma pesquisa para conhecer as marcas mais
encantadoras na visão dos consumidores brasileiros. Veja o resultado em alguns segmentos e
descubra que muitas delas já se incorporaram ao nosso dia a dia.
Categoria Alimentos: NESTLÉ
Campeã da pesquisa, a Nestlé é a maior
empresa de alimentos e bebidas
do mundo, e está presente em
191 países, com um por�ólio de
mais de duas mil marcas.

Categoria Artigos Esportivos: NIKE
Uma das empresas de artigos esportivos mais
valiosas do mundo, vai fazer 50 anos com forte
presença no mundo todo e sempre
trazendo inovações esportivas
revolucionárias, com produtos
sustentáveis que encanta o público.

Categoria Automóveis: CHEVROLET
A montadora americana, que foi
considerada a marca de automóveis que
mais encanta os consumidores, está com a
expectativa de fechar 2020 com
um mercado total de 1,9 milhão
de unidades vendidas no Brasil.

Categoria Automóveis de Luxo: BMW
Uma marca que respira alto desempenho,
esportividade e alta tecnologia, a BMW é
considerada a mais encantadora
entre as automobilísticas de luxo.

Categoria Bebidas: COCA COLA
Praticamente imbatível, a Coca Cola é,
de longe, a marca que mais encanta e já
tornou-se a preferida dos consumidores.
Só no Brasil são mais de 200
produtos em nove segmentos
de bebidas.

Categoria Eletroeletrônicos: SAMSUNG
Para os consumidores, a inovação é
o que mais encanta quando se trata de
empresas de eletroeletrônicos, e a Samsung,
avaliada em US$ 61,1 bilhões,
é considerada a sexta mais
valiosa do mundo.

Categoria Farmácias: PAGUE MENOS
A única varejista farmacêutica presente
em todos os estados brasileiros e no Distrito
Federal, a Pague Menos, conta com mais
de 1.100 lojas e encanta os
consumidores
brasileiros
pelo custo benefício.

Categoria Perf. e Cosm.: O BOTICÁRIO
O Boticário começou como uma
pequena farmácia de manipulação e hoje
é considerada a maior rede de cosméticos
do Brasil, com mais de 3.700
pontos de venda, e está
presente em 15 países.

Cat. Var/Moda e Calçados: RIACHUELO
Com mais de 300 lojas e 40 mil
funcionários pelo Brasil, a Riachuelo
aparece em primeiro lugar quando o
assunto é encantar no setor
de vestuário.

Cat. Varejo/ Super, Hipermercados,
Atacarejo e Cash&Carry: ATACADÃO
Marca que mais encanta quando o assunto
é abastecimento do lar, o Atacadão é parte
do grupo Carrefour, e já teve seu
modelo de negócios exportado
também para a Colômbia, Argentina,
Marrocos, Romênia e Espanha.

Fevereiro | 2020
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PROPOSTA
REDUZ
JORNADA
DARF PODERÁ
SER
PAGO
SEMANAL
DE TRABALHO
POR MEIO
DO PIX
DE 44 PARA 36 HORAS

As empresas que declaram
débitos e créditos tributários
podem quitar as contas com
o Fisco por meio do Pix,
Está sistema
em tramitação
na
novo
de pagamentos
Câmara
Federaldouma
proposta
instantâneo
Banco
Central.
de Emenda à Constituição (PEC
Em parceria com o Banco
221/19), que reduz de 44 para
do Brasil, a Receita Federal está
36 horas a jornada semanal
o recolhimento de
doadaptando
trabalhador
brasileiro. A
tributos
à
nova
redução terá prazo de tecnologia,
dez anos
lançada
no
mês
passado
e que
para se concretizar.
executa transferências em até
O segundos.
texto é de autoria do
dez
deputado Reginaldo Lopes
O novo modelo do
(PT-MG),
que espera atacar o
Documento
de Arrecadação
desemprego no País.
“Em vários
de
Receitas
Federais
(Darf),
países, a redução da jornada
de
principal
documento
trabalho sem redução salarialde
arrecadação
doda governo
tem
sido discuti
como
federal,
passará
a
ter
um
um dos instrumentos código
para
QR
que
permiti
rá
o
pagamento
preservar e criar empregos
Pix. Bastará
o contribuinte
devia
qualidade
e possibilitar
a
abrir
o
aplicati
vo
do
banco,
construção de boas condições

ativar o Pix e apontar o celular
para o código, que será lido
pela câmera do celular.
Por enquanto, a novidade
de
vida”,
rma.
só estáafidisponível
para as
Reginaldo
acredita
que
empresas Lopes
obrigadas
a entregar
aa redução
proposta
poderá
Declaração de Débitos
gerar
de 500 Tributários
mil novos
e demaisCréditos
empregos
apenas nas regiões
Federais, Previdenciários
e de
metropolitanas.
Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb). A Receita, no
Tramitação
entanto, estenderá o Pix para
Inicialmente, a PEC será
outros tipos de empregadores.
analisada
pela
Comissão
Ainda
este
mês,
informou
de Constituição e Justi
ça e
o
Fisco,
o
código
QR
do
Pix
será
de Cidadania quanto a seus
incorporado
aotucionais
Documento
aspectos
consti
e
de
Arrecadação
do
eSocial,
jurídicos. Se admitida, será
usado por
empregadores
analisada
por uma
comissão
especial
sere criada
e votada1
doméstiacos
que registra
em
dois turnos
pelo Plenário
milhão
de pagamentos
por
da
Câmara.
mês.
No início de janeiro, a
novidade
estendida ao
(Fonte:
Agênciaserá
Câmara)

Documento de Arrecadação do
Simples Nacional, usado por 9
milhões de microempresas,
empresas de pequeno porte
e
microempreendedores
individuais.
A Receita Federal informou
que, ao longo de 2021, todos
os documentos de arrecadação
sob sua gestão terão o código
QR do Pix. Em novembro, o
Tesouro Nacional lançou o
PagTesouro, plataforma digital
de pagamentos integrada ao
Pix. A ferramenta dispensa
a “Texto
emissão da
Guia de
altera
a
Recolhimento à União (GRU)
tuição
e prevê
e Cons�
permite
transferências
instantâneas
à conta única
que a redução
da
do Tesouro pelo Pix, além de
jornadaporesteja
em
pagamento
meio do cartão
devigor
crédito.
em dez anos”
(Fonte: Agência Brasil)
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FAÇA A ESCOLHA CERTA

AGORA VOCÊ TEM EM SÃO LUÍS UMA EMPRESA QUE PRODUZ TODO TIPO
DE IMPRESSO PARA SUA LOJA COM PREÇO, RAPIDEZ E QUALIDADE
AGORA VOCÊ TEM EM SÃO LUÍS UMA EMPRESA QUE PRODUZ TODO TIPO
DE IMPRESSO PARA SUA LOJA COM PREÇO, RAPIDEZ E QUALIDADE.
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CDL PODE INDICAR ESTAGIÁRIO
QUALIFICADO PARA ASSOCIADO

Um
acordo
de
cooperação firmado entre a
Câmara de Dirigentes Lojistas
de São Luís e o Centro de
Integração Empresa-Escola
(CIEE) está possibilitando à
CDL encaminhar estagiários
às empresas associadas à
entidade.
Pelo
convênio,
estudantes
regularmente
matriculados
e
que
frequentem Ensino Médio,
Técnico ou Superior podem
ocupar vagas de estágio nas
empresas. O consultor do
CIEE, Leonardo Fontenelle
Lobato explica que o órgão
qualifica o estagiário. “Nós
temos um programa de
estágio diferenciado, em
que o estudante recebe uma
qualificação via EAD para
aprimorar suas capacidades
técnicas e suas habilidades

comportamentais,
de
acordo com a área onde ele
será lotado”, diz.
Empresas podem ter
estagiários em seus quadros,
desde que cumpram a Lei nº
11.788, que regulamenta
o estágio, estabelecendo
os direitos e deveres
envolvendo as partes. Para
o estudante, o estágio
é uma oportunidade de
aprimoramento profissional
e preparação para o trabalho
produtivo.
O CIEE exerce o papel de
agente de integração, e como
tal, prepara e encaminha
estudantes às vagas de
estágio, que deve atender
também aos requisitos
técnicos pertinentes, para
proporcionado o efetivo
aprendizado.

“O comércio varejista de
São Luís pode ser essa porta
de entrada para muitos
estudantes que precisam ter
um espaço de atuação para
mostrar suas habilidades, e
é sempre muito bem vinda
a participação de pessoas
jovens, com disposição
e
ideias
inovadoras,
que
dependendo
do
desempenho, podem passar
do estágio para o emprego
formal”, afirma o presidente
da CDL São Luís, Fábio
Ribeiro.
Parceria – Pelo convênio,
os associados à CDL têm uma
concessão de 25% sobre
o valor da contribuição
institucional vigente por
estudante ativo/mês, que
estiver realizando estágio
em suas dependências.
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O QUE FIZEMOS EM 2020?
As dificuldades do ano que termina foram desafiadoras para a CDL São Luís, mas a retrospectiva
da atuação da entidade mostra que os associados puderam contar com muitas iniciativas para o
incremento dos negócios.

JANEIRO DIGITAL

A campanha ofereceu descontos
especiais na aquisição ou renovação
do certificado digital a pessoas físicas e
jurídicas. A CDL São Luís emite certificação
digital pelo SPC Brasil.

Os clientes sorteados na campanha
Natal Show de Prêmios 2019 receberam
suas premiações no início de janeiro.
ENTREGA DE PRÊMIOS
Para modernizar e agilizar ainda mais
os processos de gestão da entidade foi
feita a atualização dos dados cadastrais
dos associados. A iniciativa possibilitou
também identificar as necessidades atuais
dos lojistas para melhor atendê-los.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
A entidade realizou um workshop para
repassar técnicas e ferramentas usadas
no vitrinismo. O evento foi direcionado a
lojistas e profissionais da área de varejo.
WORKSHOP
A CDL firmou uma parceria com a
Rede para gerar valor aos associados,
disponibilizando condições diferenciadas
na contratação da operadora.
PARCERIA PELO LOJISTA
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INTERLOCUÇÃO

SUPORTE NA CRISE
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No período de suspensão das atividades
econômicas para evitar a disseminação da
Covid-19, a CDL São Luís integrou o grupo de
entidades empresariais que conversou com
o governo sobre medidas para minimizar o
impacto do fechamento nas empresas varejistas.
Paralelo à interlocução com o governo, a
CDL São Luís realizou um intenso trabalho de
atendimento ao lojista, durante o isolamento.
Divulgação de informações, plantão telefônico
na entidade, atendimento via redes sociais e a
criação do CDelivery, referência na divulgação de
empresas que trabalham com serviços de entrega.

Antes de retomar sua rotina de
atendimento presencial a CDL reuniu sua
equipe de colaboradores para capacitá-los nas
novas normas de segurança sanitária contra a
Covid-19.
ALINHAMENTO DA EQUIPE

REABERTURA DO COMÉRCIO

DEGUSTAÇÃO

PROTEÇÃO DE DADOS

A CDL participou de todo o processo de
elaboração dos protocolos sanitários junto ao
governo estadual, e na retomada das atividades
do comércio, orientou seus associados quanto
às medidas a serem seguidas no atendimento
aos clientes.
Associados à CDL puderam utilizar
gratuitamente algumas das novas funcionalidade
do SPC Brasil, antes de incorporá-las às suas
empresas. O objetivo da gratuidade foi facilitar a
adaptação ao manejo das informações, que tornam
as soluções de crédito ainda mais assertivas.
A CDL promoveu uma capacitação de seu
corpo funcional sobre a Lei Geral de Proteção
de Dados, ressaltando a importância dessa
legislação e a necessidade de aprimorar o
manejo das informações que estão sob a
responsabilidade da entidade.
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2020: O ANO EM QUE NOS REINVENTAMOS

Luiza Lina
Assessora de Comunicação
da CDL São Luís

Somos seres em constante
mudança.
O
mesmo
se
aplica à sociedade, que está
permanentemente
sendo
transformada, numa velocidade
que
não
conseguimos
controlar. Portanto, só resta
nos adaptarmos, o que muitas
vezes podemos fazer de acordo
com nossa conveniência. Certo?
Nem sempre, grandes eventos
mudaram a história e não deram
tempo pra ninguém se adaptar, a
Covid 19 foi um deles.
O coronavírus chegou sem
pedir licença e impôs ao ano
de 2020 uma realidade cruel,
marcada por dores, perdas
e desafios. De repente todos
nos vimos dominados por
algo que nos obrigou a mudar
abruptamente nossas rotinas.
Pra não perder os empregos
tivemos que trabalhar em casa.
Sem poder ir aos points de
lazer, adotamos as lives. Centros
comerciais fechados nos fizeram
comprar online. E assim, mesmo
quem era avesso à tecnologia foi
obrigado a utilizá-la.
Passado o impacto inicial e
com o ano terminando é possível
afirmar que, apesar do trauma,
a maioria dessas inovações foi
positiva e está nos trazendo
vantagens,
especialmente
relacionadas à economia de
tempo e resolutividade de
muitos processos, sejam eles
organizacionais ou na vida pessoal.
Eu particularmente senti que
consultórios médicos passaram
a de fato cumprir hora marcada.
Pais passaram a acompanhar as
tarefas escolares dos filhos, coisa
que sempre deveriam ter feito. O
índice de transmissão de doenças
respiratórias diminuiu devido ao
uso de máscaras, e muita gente
tem aprovado a comodidade
da telemedicina, que evita
deslocamentos e é mais barata.
Apenas alguns exemplos.

No mundo empresarial
tivemos a triste realidade
dos
empreendimentos
que
fecharam
as
portas,
dos
trabalhadores desempregados
e dos prejuízos para muitos
negócios, mas estamos tendo
também redução de despesas
com o teletrabalho, novas e
mais eficientes dinâmicas de
atendimento, e, principalmente,
mais possibilidades para suprir
a demanda dos clientes. A ação
de comprar e vender não é mais
a mesma porque a ela foram
incorporadas opções como ir ou
não ao estabelecimento, poder
escolher o produto numa tela de
celular ou computador e receber
onde o consumidor quiser, e
com o Pix, até o caminho entre o
pagamento feito pelo cliente e o
caixa da empresa passou a ser de
10 segundos..
É muito importante, no
entanto, vermos que essa
reinvenção
não
aconteceu
somente pela tecnologia que
disponibilizou
as
máquinas
com as soluções necessárias.
As pessoas estiveram no centro
dessas mudanças, mesmo que
muita gente não tenha se dado
conta. As empresas reinventaram
os serviços pensando no
consumidor, os artistas fizeram
as lives para os fãs, os padres
passaram a celebrar missas pela
internet pensando nos fieis.
A história mostra que a nossa
adaptabilidade tem garantido a
nossa sobrevivência. O ano de
2020 reforçou a certeza de que
a natureza sempre poderá nos
surpreender, o futuro é sempre
uma incógnita, o novo sempre
vem, a inteligência sempre será
algo com que poderemos contar,
e se estivermos dispostos a perder
o medo, sempre estaremos
prontos a nos reinventar e trilhar
novos caminhos.
Feliz 2021!
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VACINAÇÃO COMPULSÓRIA E A
QUESTÃO DA PREVALÊNCIA DO
INTERESSE COLETIVO SOBRE A
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

José Caldas Gois Jr.
Assessor Jurídico da CDLSão Luís
Professor Universitário, UEMA e
Universidade CEUMA.
Advogado de Caldas Gois
Advogados Associados
Especialista em Metodologia
da Pesquisa e Ensino Superior
(CEUMA)
Mestre em Direito Público
(UFPE)
Coordenador da Pós Graduação
em Civil e Processo Civil da
Universidade CEUMA

Passadas as eleições
Municipais recomeçam a
surgir notícias de que devem
ser retomadas medidas de
urgência em face de uma
segunda onda da pandemia
de coronavírus. Ao mesmo
tempo
acompanhamos
esperançosos
o
desenvolvimento
de
possíveis
remédios
e
vacinas que podem não
somente curar, mas talvez
até conter a epidemia
fazendo
a
sociedade
retornar, em definitivo, à sua
normalidade. Tais ameaças e
esperanças têm em comum
o fato de serem sempre
mediadas pela vontade
estatal que decide quais
medidas a serem tomadas
e quais soluções a serem
aplicadas diante de crises
graves como esta pela qual
passamos.
O polêmico lockdown,
por exemplo, foi uma medida
de urgência extrema a qual
já nos submetemos com
controversos
resultados.
Dizer se os fins sanitários

e de saúde pública a que
serviram justificaram os
prejuízos econômicos e
sociais é uma resposta que
divide a sociedade. Agora,
com a solução preconizada
da
possível
vacinação
ampla e obrigatória, a
mesma questão se coloca:
existem limites para o poder
estatal perante o cidadão
na imposição de medidas
sanitárias ou de saúde
pública em situações de
pandemia?
Sérgio de Castro Lessa
e Fermin Roland Schramm
escreveram um interessante
artigo a respeito da proteção
individual x proteção coletiva,
que é uma fonte segura de
subsídio para esta discussão.
No trabalho, os autores
lembram que para muitos a
prática da vacinação parece
ser algo inquestionável
tendo em vista o seu
resultado comprovado na
erradicação de doenças
infectocontagiosas,
mas,
historicamente,
esteve
muito longe de ser uma
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unanimidade. A respeito,
alertam, literalmente, que
o seu uso deve ser feito
“... em um contexto de
credibilidade e considerando
as variações geográficas,
sociais, morais, individuais e
culturais existentes”, com o
que concordamos.
Os
citados
autores
afirmam
que
“..com
efeito, apesar desta glória
reconhecida e incontestável,
conseguida ao longo de
pouco mais que 200 anos de
sua descoberta, as vacinas
também são consideradas
como uma das tecnologias
médicas
moralmente
mais controversas, pois
as questões éticas estão
presentes em cada etapa
do ciclo de vida do produto,
que vai desde as etapas
iniciais da pesquisa, como
testes em seres humanos,
até o delineamento e
a
implementação
dos
programas de vacinação”.
Bem, seria leviano tentar
discorrer sobre a questão
jurídica sem antes fazer um
pequeno escorço histórico
pois a questão não é recente.
No Brasil mesmo, no início
do século XX, ocorreu no
Rio de Janeiro uma Revolta
Popular
historicamente
denominada de “Revolta
da Vacina”. Carente de
saneamento básico e de
condições de higiene a
população do Estado do Rio
sofria com várias epidemias
como febre amarela, varíola
e peste. Diante de tal quadro,

o médico Osvaldo Cruz
empreendeu uma política
de saneamento da cidade
que incluía não somente
a vacinação, mas medidas
ainda mais polêmicas como
a destruição de cortiços
e casebres que, segundo
alegado,
favoreciam
a
propagação de endemias.
Em 1904, diante de
uma cidade assolada por
uma epidemia de varíola,
Oswaldo Cruz mandou ao
Congresso uma lei que
reiterava a obrigatoriedade
da vacinação, já instituída em
1837, mas que nunca tinha
sido cumprida, montando
uma estrutura quase militar,
onde dividiu a cidade em
distritos, criou uma polícia
sanitária com poder para
desinfetar casas, caçar ratos
e matar mosquitos, e, é claro,
vacinar compulsoriamente.
O motim popular explodiu
em 11 de novembro de 1904,
carroças e bondes foram
tombados e incendiados,
lojas saqueadas, postes
de iluminação destruídos
e apedrejados. Pelotões
dispararam contra a multidão
que se sentia insegura pois
não tinha ideia de quais
os efeitos dos líquidos que
estavam sendo injetados nos
seus corpos e, já naquela
época, estava confusa com
as notícias falsas que eram
propagadas.
Emília Vio� da Costa no
seu livro “O Supremo Tribunal
Federal e a construção da
cidadania” registra que, na

25

época, inúmeras questões
foram judicializadas e, com
exceção de um caso isolado,
no qual foi concedido
um habeas corpus a uma
paciente visando impedir a
entrada da brigada sanitária
na sua casa, todos os
demais casos submetidos
ao STF foram negados. Os
Ministros na sua maioria
consideraram
antiquado
opor-se
a
preceitos
higiênicos e justificaram a
competência da autoridade
sanitária administrativa para
interditar prédios, excluindo
assim a possibilidade de
expedição de mandados
proibitórios contra seus atos.
Mais tarde, o Ministro Carlos
Lessa em um estudo sobre
a intervenção oficial em
matéria de higiene pública
argumentou que o Estado
não somente podia, mas
tinha o DEVER de submeter
a vontade individual ao bem
coletivo; este é, ainda, o
entendimento mais comum
a respeito.
Discutir e tentar entender
os limites éticos e jurídicos
das necessárias intervenções
médicas sobre os indivíduos
é matéria transdisciplinar
compartilhada pelo Direito,
pela Filosofia e pelas Ciências
Médicas, em um espaço
denominado de Bioética,
dentro do qual se insere a
discussão tratada.
Historicamente,
os
programas de vacinação
com cobertura universal
ganharam
credibilidade
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e lograram êxitos com
a eliminação da varíola,
a quase erradicação da
poliomielite, e a diminuição
da incidência de doenças,
tais como caxumba, sarampo
e catapora, o que pode
ensejar a adoção da prática
como solução obrigatória
de saúde pública. O próprio
Schramm pontua que na
hipótese "a saúde não é
mais, em última instância,
um direito do cidadão e
um dever do Estado, mas,
ao contrário, [tornou-se]
um dever do cidadão e um
direito do Estado".
De fato, quando um
bem comum está em
jogo, o interesse coletivo
passa a ter prioridade
léxica sobre o interesse
individual, como nos casos
de vacinação compulsória
em situações de epidemias.
Neste caso, a rígida restrição
das liberdades individuais
pode ser legítima em
atendimento ao "princípio
da proteção do 'corpo
social' contra as ameaças
de indivíduos e grupos
que possam prejudicá-lo".
Entretanto,
considerando
que as vacinas não são
perfeitamente
seguras,
a vacinação compulsória
pode
ter
implicações
éticas
relacionadas
à
responsabilidade do coletivo
- frente às circunstâncias
da ocorrência de efeitos
adversos das vacinas em
indivíduos e grupos - e dos
governos em implementar

medidas de compensação.
Abaixo,
faremos
uma
síntese de algumas questões
tratadas
pelos
autores
citados que justificam a
reflexão:
- Existe uma grave
restrição à liberdade e ao
interesse individual que só
pode ser justificada diante da
constatação de uma relação
custo/benefício entre o
individual e o coletivo;
- Em muitos casos são as
crianças, mais vulneráveis e
sem capacidade de opinar,
que são a linha de frente
na vacinação, pois mesmo
quando não são as maiores
atingidas, como é o caso do
coronavírus, são as que mais
transmitem;
- Os riscos e benefícios
da vacinação não são
distribuídos
igualmente
entre a população já que a
princípio os efeitos adversos
podem acometer qualquer
um mesmo aquelas pessoas
que normalmente estariam
por outros fatores mais
protegidos da doença;
- Mesmo que as vacinas
possam ser potencialmente
boas hoje se discute sobre
a toxidade de adjuvantes
e conservantes essenciais
quando se tem que estender
a vacinação a vastos
territórios, as vezes sem vias
de acesso adequadas;
A bioética se insere
nesta discussão com o
intuito de compreender e
analisar criticamente estes e
outros conflitos, fornecendo

orientações que embasem
atitudes com legitimidade
e respeito à alteridade
contrabalanceando o valor
moral da responsabilidade
individual com o coletivo.
Como visto a matéria é
ampla e merece um estudo
muito maior que o espaço
de um artigo jornalístico,
nossa intenção, entretanto,
foi trazer à tona a importante
discussão histórica em um
momento em que voltamos
a enfrentar a grave questão
em face do julgamento pelo
STF a respeito da questão
da
Constitucionalidade
da Vacinação obrigatória,
marcado para o próximo dia
11 de dezembro de 2020.
Ao nosso ver a tendência
é que a Corte mantenha a
sua posição histórica neste
julgamento pois mesmo
após mais de 100 anos o
drama humano continua
sendo o mesmo.
Como
conclusão
adotaremos as palavras
de Lessa e Schramm para
os quais o “O conflito
moral a ser resolvido é,
portanto, saber como
contrabalancear,
no
âmbito individual, o custo/
benefício da vacinação
infantil
compulsória
considerando os princípios
da autonomia, beneficência,
não
maleficência
e
justiça - em relação aos
da
responsabilidade,
solidariedade e justiça
social, no âmbito coletivo”.
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