
Guia do Diretor de RH 
para lidar com o 'novo 
normal' pós-pandemia



A pandemia de Covid-19 pode ter alterado e desafiado as suas 
operações de negócios como nunca, mas oferecer suporte aos 
seus funcionários é mais importante que nunca. Seus times de 
RH e de folha de pagamento devem continuar a se manter em dia 
com as mudanças nos requerimentos e em compliance ajudando 
seus funcionários a se ajustarem ao “novo normal” no ambiente 
de trabalho.

Por meio do nosso trabalho durante a crise com empresas de todos
os tamanhos e em todas as localizações no mundo, nossos experts 
receberam muitas perguntas sobre RH e folha de pagamento.
Este guia responde estas perguntas e lida com outras preocupações,
a fim de que empresas possam superar os desafios atuais e se
preparar para o futuro. 

Ajudaremos você a entender as mudanças de RH e folha de
pagamento e como elas afetarão seus negócios internacionais.
Ele cobrirá obrigações com seus funcionários juntamente com
maneiras que o ambiente de trabalho pode mudar no futuro.
Entender os impactos a longo prazo sobre folhas de pagamento, 
operações de RH e seus funcionários é importante para voltar aos 
negócios.

Introdução



1. Quais são as suas opções de 
retenção de funcionários

Com a incerteza de fluxo de caixa, empresas 
estão avaliando como elas podem evitar
demitir ou dar licenças obrigatórias aos seus 
funcionários durante e depois da pandemia. 
Ainda que algumas reduções no quadro
possam ser inevitáveis, há outras opções
disponíveis que permitirão que você retenha os 
principais talentos da sua empresa:

Cortar as horas dos funcionários economizará
em sua folha de pagamento e permitirá que os
funcionários tenham uma opinião sobre a situação

Ofereça uma redução voluntária na jornada de trabalho

Isto pode beneficiar os colaboradores, já que eles 
precisam tirar um tempo para se desconectar do 
trabalho para evitar um burnout

Recomende que os funcionários utilizem suas 
férias anuais

Ainda que isto não seja o ideal, esta opção permite 
que os funcionários retenham seus trabalhos e
ganhem alguma receita

Sugira uma redução de salário em camadas

Os colaboradores ainda receberão seus pagamentos 
e terão mais tempo com suas famílias enquanto você 
corta alguns gastos

Mude para uma semana de 4 dias de trabalho



Reter seus funcionários sob qualquer destas opções 
pode exigir ajustes em contratos de trabalho.
Dependendo do país, as empresas podem ter que 
atender a diversos períodos de aviso prévio para
informar os trabalhadores das mudanças. Quando
estiver alterando agendas e horas de trabalho, 
benefícios e contribuições suplementares podem ser 
grandemente afetados. Ajustes na folha de pagamento 
também podem influenciar direitos a benefícios e os 
administradores devem se manter vigilantes para
garantir um pagamento adequado para os
colaboradores. 

Para empresas que estejam tendo um crescimento 
durante este período, deve-se garantir que você será 
capaz de reter seus funcionários em um mercado
competitivo. 

Mostrar ao seu time que você valoriza seu trabalho 
duro durante estes tempos difíceis pode evitar que 
eles busquem trabalhos em outros lugares.

A introdução de quaisquer mudanças no local de
trabalho deve estar de acordo com regulações de
governos em cada jurisdição onde sua empresa opere, 
e evolverá um trabalho extra dos departamentos de
RH e folha de pagamento. Também há projetos
governamentais que podem apoiar empresas durante 
os atuais desafios de uma perspectiva de folha de
pagamento.  

https://www.tmf-group.com/en/news-insights/coronavirus/government-support-schemes/
https://www.tmf-group.com/en/news-insights/coronavirus/government-support-schemes/


2. Sua empresa pode se
inscrever em projetos de 
suporte governamentais?

Muitos países implementaram legislações e
políticas que podem ajudar empresas manter
funcionários, apoiar o fluxo de caixa para a folha 
de pagamento e adiar ou cancelar requerimentos 
de administração. 

Enquanto alguns destes suportes sejam
automáticos, como o projeto do Reino Unido para 
80% do pagamento de funcionários em licenças, 
outros requerem trabalho para que eles estejam 
disponíveis para seus colaboradores. Incentivos e 
leis variam de acordo com a jurisdição e pode ser 
um desafio saber se sua empresa se qualificará 
para um projeto específico.

Os projetos mais comuns de RH e folha de pagamento, 
que variam de país a país, dos quais nossos clientes se 
beneficiaram são:

a. Subsídios de salários
b. Reduções em deduções de folha de pagamento
c. Alívios de impostos sobre folhas de pagamento
d. Empréstimos para empresas com pouco ou

nenhum juro e agendas de pagamentos longas
e. Prazos de declarações e relatórios estendidas ou 

adiadas
f. Alívios de planos de pensão
g. Adiamento de contribuições com a previdência 

social

Estes projetos variam de acordo com a jurisdição e sa-
ber sua elegibilidade e solicitar suporte pode beneficiar 
sua empresa e ajudar você a sobreviver à crise.

https://www.mwe.com/insights/uk-coronavirus-job-retention-scheme-details-announced/
https://www.tmf-group.com/en/news-insights/coronavirus/government-support-schemes/


Aqui estão duas histórias de suporte de governos:

Programa de proteção ao holerite
Uma empresa nos EUA queria solicitar seu empréstimo de pequena empresa para ajudar
a pagar seus funcionários, mas tinham trocado recentemente de provedor de folha de
pagamento. Parte do processo de solicitação requeria o envio de todos os arquivos de
folha de pagamento do ano passado, que agora residiam com dois provedores.
A TMF Group entrou em contato com o provedor anterior e inseriu manualmente as
informações nos arquivos para que a empresa pudesse solicitar de maneira bem-sucedida 
e receber a ajuda econômica.

Redução de pagamento de benefícios 
Uma empresa na China soube de um projeto que reduziria os pagamentos de
previdência social e que beneficiaria empresas de pequeno e médio porte (PMEs)
qualificadas. A política nacional ditava que eles poderiam ser isentos da porção de
pagamento devida pelo empregador do seguro de pensão básico, seguro desemprego
e prêmios de seguro para acidentes de trabalho a partir de fevereiro de 2020. A empresa 
solicitou e recebeu o benefício. A empresa ajustou os montantes de previdência social
em sua folha de pagamento mensal e economizou dinheiro.

Como estes projetos ajudam sua empresa?



3. Há mudanças nos requerimentos e 
prazos de contribuições de folha de 
pagamento?

Sim, e eles variam muito em todo o mundo. 
Estar em dia com anúncios de governos em todas as 
jurisdições onde você tem funcionários é fundamental 
para entender quais contribuições a sua empresa ainda 
precisa oferecer.

Contribuições com a previdência social e planos de 
pensão foram reduzidos ou eliminados em alguns 
países, enquanto em outras jurisdições não houve
mudanças. 

Sua empresa ainda pode precisar contribuir com
a previdência social em um país, mas ter sua
porcentagem completamente coberta em outra.
Alguns governos, como a Índia, implementaram um
projeto onde você pode se inscrever para obter um 
suporte fiscal do governo para contribuições com a 
previdência social. 

De acordo com uma política nacional da China, 
Pequenas e Médias Empresas (PMEs) qualificadas
podem ser isentas da porção de pagamento do
empregador sobre o seguro de pensão básico, seguro 
desemprego e prêmios de seguro por acidentes de
trabalho.

Se houverem mudanças em qualquer das suas
jurisdições, seu time de folha de pagamento deve
fazer os ajustes corretos em tempo para se manter
em compliance.

https://www.tmf-group.com/en/locations/apac/india/
https://www.tmf-group.com/en/locations/apac/china/


4. Como você pode recompensar o 
desempenho e reter funcionários 
sem impactar o fluxo de caixa?

Seus funcionários podem estar, na verdade,
trabalhando mais de casa e sob condições mais
difíceis, o que significa que eles merecem
reconhecimento e recompensas. Mas como você
pode manter os funcionários motivados quando o 
fluxo de caixa está complicado?

Uma possibilidade é uma participação societária
para os funcionários com o melhor desempenho e
talentos-chave para aumentar a lealdade dos
colaboradores. Sua empresa pode construir benefícios 
sob medida para funcionários, pensões e compartilhar 
planos para funcionários internacionais enquanto
mantém a liquidez protegendo a posição de fluxo de 
caixa. Oferecer benefícios alternativos, como dias
adicionais de férias pode ser uma outra maneira de 
recompensar os funcionários. 

Durante este tempo de incertezas, é imperativo que 
seus funcionários saibam que eles são a prioridade 
número um para a empresa. Seu time de RH deve estar 
trabalhando para aumentar sua conscientização, o
que pode ajudar a melhorar o perfil da sua empresa e 
aumentar a lealdade dos seus colaboradores. Agora é 
o momento de investir em seu time.



5. Como você pode melhorar o engajamento de 
funcionários e a satisfação no trabalho?

Empoderar seus funcionários e garantir que eles
estejam felizes com seus trabalhos é mais importante 
agora que nunca. Os colaboradores continuam a
trabalhar de casa e a situação de cada pessoa é
diferente. Ainda que alguns trabalhadores possam
gostar de trabalhar neste formato, outros podem sentir 
falta da colaboração que existe quando se trabalha no 
escritório ou não tem um local propício para o trabalho 
remoto a longo prazo. Investir em treinamentos para
gestores sobre como lidar de maneira bem-sucedida 
com times remotos também pode melhorar o
engajamento e a comunicação com funcionários.

Você deve utilizar este tempo para remodelar a cultura 
da sua empresa e a experiência dos funcionários.
Oferecer benefícios extras ou cobrir os custos de
suprimentos para home office, serviços de telefone e
internet pode ser uma maneira de ajudar a aumentar
a satisfação e produtividade dos colaboradores.
Estabelecer uma cultura de aceitação e incentivar
funcionários a tirar um tempo de descanso pode
aumentar a moral e permitir que eles tirem um
descanso merecido.

As empresas podem se tornar mais criativas para
garantir que seus colaboradores estejam felizes.
Enviar presentes de surpresa ou doces, ou até mesmo 
criar eventos online, como caças ao tesouro com
prêmios, pode trazer alegria para os funcionários que 
sentem falta de interações sociais no ambiente do
escritório.

Use essa oportunidade para reavaliar a visão, propósito e 
valores da sua empresa para se adequar ao novo normal. 
Uma maneira de entender quais mudanças devem ser 
feitas é tomar o pulso dos seus funcionários. Isto pode 
ser feito de diversas maneiras, por meio de conversas 
honestas com gestores e seus liderados, um town hall, 
ou uma pesquisa de engajamento. Pergunte aos seus 
funcionários quais são suas necessidades e desejos e 
quais são as expectativas que eles têm para agora e para 
o futuro.



6. Quais regulações de folha de pagamento em 
relação a eventos da vida mudaram devido à 
Covid-19?

Mudanças em regulações de folha de pagamento e benefícios variam em todas as 
jurisdições, com novos projetos e suporte que podem ser oferecidos a funcionários 
durante a crise. 

Alguns países suspenderam contribuições para a previdência social, enquanto
outros aumentaram o acesso a benefícios de saúde.
Nos EUA, a Receita Federal (IRS) não está permitindo que os funcionários façam
alterações em seus pacotes de benefícios em nenhum momento da segunda
metade de 2020. 

Anteriormente, as mudanças só eram permitidas uma vez ao ano ou no caso de um 
evento de alteração de vida. No Reino Unido, benefícios de falecimento em serviço 
para funcionários de licença pode ser impactado dependendo do plano.
Ganhos pensionáveis também podem ser afetados para estes trabalhadores. 

Ainda que alguns governos tenham sancionado mudanças, empresas individuais 
podem querer ser mais ágeis com seus benefícios específicos para apoiar seus
funcionários durante este momento. Implementar estas mudanças para os
colaboradores e se manter em compliance requer tempo e um entendimento
profundo de alguém com conhecimento local.

https://www.tmf-group.com/en/locations/the-americas/usa/
https://www.tmf-group.com/en/locations/emea/uk/


7. Como se manter em compliance 
com novos requerimentos?

Com novos requerimentos de RH e projetos de suporte 
de governos sendo introduzidos em quase todos os 
países, saber sua elegibilidade e o que você deve fazer 
para se manter em compliance pode ser um grande
desafio. Para empresas multinacionais, isto pode
colocar um grande peso sobre seu time já
sobrecarregado.

Antes da crise, as empresas tinham que aprender como 
se manter em compliance enquanto operavam seus 
negócios internacionais, e agora isto deve ser ainda 
mais complexo. O Índice Global de Complexidade
Corporativa 2020 confirma que o mundo se tornou
mais difícil de navegar para operações multinacionais 
de negócios. 

Seus departamentos de RH têm suporte o suficiente 
para se manter em compliance com novas leis?
Pode ser a hora de pensar em utilizar experts externos 
que tenham experiência em lidar com legislações em 
constante mudança. Mesmo antes da crise, as
empresas tinham um trabalho aumentado.

https://www.tmf-group.com/en/news-insights/publications/2020/global-business-complexity-index/
https://www.tmf-group.com/en/news-insights/publications/2020/global-business-complexity-index/


8.  Como oferecer suporte à saúde 
mental de funcionários?

A pandemia trouxe muitas mudanças sobre como e 
onde trabalhamos além da incerteza sobre a duração da 
situação. Com a maioria dos funcionários trabalhando 
de casa, as pessoas estão enfrentando desafios como
a falta de creches e o ensino de casa durante o trabalho. 
Estes e outros fatores podem ter um impacto significati-
vo sobre o bem-estar emocional e a saúde. 

Times de RH precisam lidar com estes desafios e
oferecer ajuda para seus funcionários. Preparar cursos 
de desenvolvimento sobre como gerenciar obstáculos 
do dia-a-dia, como evitar distrações e gerenciar times 
remotamente são grandes recursos para apoiar
colaboradores.

Empresas também podem trabalhar com
profissionais de saúde mental e agências para
oferecer aos funcionários sessões individuais de
terapia.



9. Quais são os planos de retorno ao escritório

A decisão de fazer com que seus funcionários voltem 
ao escritório físico tem dois aspectos: quando as
orientações de governos permitirão isso e se as
localizações devem continuar a existir. Isto traz
muitas questões que sua empresa deve considerar.
• Faz sentido manter uma presença num escritório 

físico?
• O trabalho de casa é uma opção viável para todos os 

funcionários?
• Agora é a hora de implementar um ambiente de tra-

balho completamente remoto?
• O que os funcionários querem e como isto afetará o 

engajamento deles?

Lançar uma revisão geral na estrutura da empresa
pode ajudar você a entender quais são as necessidades 
dos seus negócios no futuro. Entender quais escritórios 
são essenciais e como as operações podem ser
centralizadas são um aspecto da revisão.

Outro desafio para empresas, se elas quiserem manter 
um espaço físico como escritório, será definir e
implementar novas orientações de saúde e segurança 
determinadas por governos para o retorno dos
colaboradores. A rotação dos funcionários em dias 
diferentes pode ser obrigatória e a reorganização de 
mesas de trabalho pode ser necessária. Times de RH 
serão os responsáveis por implementar estes planos.



Manuais de funcionários, contratos e outros
documentos precisarão ser atualizados com os
novos requerimentos e restrições dependendo dos 
países onde os escritórios estão localizados.

Observamos mais e mais empresas entendendo que 
podem operar sem problemas com os funcionários 
trabalhando de casa ou remotamente. Você pode não 
precisar que todos os colaboradores trabalhem de
um escritório central, então pode ser a hora de decidir
se esta é uma opção viável no futuro. Por causa da 
pandemia, sua empresa pode remodelar uma
estratégia de trabalho remoto para beneficiar tanto
os funcionários quanto os empregadores. De uma
perspectiva de custos, uma redução nas contas de
estruturas de alvenaria ajudará sua empresa?
As empresas podem se beneficiar de mais
flexibilidade, levando a um melhor equilíbrio entre o 
trabalho e a vida pessoal.

Uma análise de custo pode ajudar a responder
perguntas como:
• Quais são as implicações de um modelo de trabalho 

flexível?
• Como isto afetará os direitos a benefícios?
• Como será o engajamento dos colaboradores?
• O país tem restrições em relação a trabalhar de 

casa?
• Os contratos de trabalho terão que ser alterados?
• Quais são as implicações de custos em relação a 

equipamentos e suporte de tecnologia?

Se sua empresa escolher criar um modelo de trabalho 
de casa, as políticas e práticas existentes da empresa 
devem ser revisadas.



Obtenha ajuda de experts locais em 
RH e folha de pagamento
Os experts da TMF Group em RH e folha de pagamento estão 
presentes em mais de 80 países. Nós falamos a língua local e 
entendemos as mudanças nos requerimentos. Podemos aju-
dar você a se beneficiar de projetos de suporte de governos e 
oferecer suporte no país para manter suas funções de folha de 
pagamento e RH em operação.

Contate-nos hoje

https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/
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Um mundo de serviços locais

A TMF Group é uma multinacional global e independente de €2 bilhões com cerca de 7.800 experts internos 
em 120 escritórios e cobrindo mais de 80 jurisdições. Juntos entregamos um vasto portfólio de serviços que, 
além de contabilidade e impostos, cobrem RH e folha de pagamento, secretariado corporativo e compliance 
regulatório. Soluções de consultoria de rápida resposta apoiam projetos internacionais grandes e pequenos, 
em todos os estágios, todas as disciplinas e todos os mercados.

Então quer você esteja operando em uma fronteira ou muitas, com poucos funcionários ou muitos milhares, 
temos todo o suporte flexível, coordenado e fundamental para os negócios que você precisa para abrir novos 
mercados, construir empresas fortes e se manter ágil, eficiente e com uma boa reputação em todos os
lugares. 

É por isso que mais de 60% das Fortune Global 500 e FTSE 100, e quase metade dos 300 principais fundos de 
private equity trabalham conosco.

www.tmf-group.com

https://www.tmf-group.com/?utm_source=print&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_pdf&utm_term=generic

