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Artigo 

O principal medo dos empresários em 2016 é que o Brasil não consiga superar a crise 

econômica. É o que revela estudo realizado pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 

Crédito) e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). De acordo com a 

pesquisa, esse receio supera o risco de não conseguir pagar as dívidas e até mesmo o 

medo de ser assaltado ou de sofrer violência. O levantamento foi realizado nas 27 capitais 

e no Interior do Brasil, com comerciantes e prestadores de serviços.Neste contexto de 

instabilidade econômica, é natural as empresas reduzirem custo. Essa medida, no entanto, 

deve ser estudada com cautela, uma vez que o corte de custos de forma desenfreada e 

não planejada pode gerar consequências desastrosas para a empresa. 

Muitas vezes o empresário pensa como a primeira solução para diminuir custos da 

empresa demissão de empregados e acaba prejudicando o andamento do próprio negócio, 

o que causará prejuízo ainda maior. Já outras empresas deixam de pagar impostos, sem 

considerar que o pagamento em juízo mais tarde vai gerar custos superiores, muitas vezes 

à tomada cautelosa de capital de giro da rede bancária. Para cortar custos em época de 

crise sem ter problemas jurídicos, recomendo algumas dicas: 

– Faça análise periódica de seus custos. Só assim terá conhecimento do que poderá 

cortar;  

– Otimize processos, tornando-os mais ágeis e menos custosos; 

– Considere a terceirização como alternativa. Exija, mensalmente, da empresa terceirizada 

os comprovantes que demonstrem o correto recolhimento do FGTS e contribuições 

previdenciárias, entre outras obrigações. 

– Conceda férias coletivas em períodos de baixo movimento 

– Adira ao PPE. O programa possui série de exigências, como o fato de a empresa possuir 

regularidade fiscal, previdenciária e relativa ao FGTS. 

O principal elemento normativo da terceirização trabalhista atualmente é o Enunciado 331, 



 
 
 

do TST (Tribunal Superior do Trabalho), que prevê a inexistência de vínculo de emprego 

com o tomador a contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem 

como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador dos serviços, 

desde que inexista a pessoalidade e a subordinação direta. A intermediação de mão de 

obra também é proibida, salvo nos casos de trabalho temporário (inciso 1 acima). De uma 

maneira ou de outra, o corte de custos não pode ser feito à custa de não pagamento de 

tributos ou de pagamento de salários por fora da folha de pagamento, sob pena de 

inviabilizar a atividade da empresa após determinado período. 

  

Paula Tonani é doutora em Direito Econômico pela PUC-SP, fundadora 

do Tonani Advogados e diretora institucional do Instituto dos Advogados de São Paulo. 

 


