
  

  
Aplicação das MP's durante a pandemia 
 
Coragem é a palavra que deve sintetizar como a Pernambucanas escolheu enfrentar a crise sem 
precedentes que impactou o mundo ao longo de 2020. Um cenário promissor projetado no mercado, 
transformou-se em páginas em branco, repletas de incertezas que assolaram a todos nós. Mesmo com 
seus 113 anos de história e muitas crises superadas, a Pernambucanas nunca havia enfrentado algo 
desta magnitude.  
 
Jamais esqueceremos do dia 22 de março, quando todas as unidades da Companhia foram fechadas 
por conta da disseminação da Covid-19. De forma a garantir a manutenção do emprego e da renda 
dos nossos Colaboradores, adotamos a Medida Provisória 936, transformada na Lei 14.020/2020 que 
nos permitiu a realização de antecipação de férias, redução de salários e jornada além da suspensão 
temporária dos contratos de trabalho. As reduções de jornada e salário variaram de 25% a 50% 
considerando fatores como cargo e a loja de atuação (aberta ou fechada), por exemplo. 
 
Inicialmente a empresa realizou a antecipação de férias para 7.457 Colaboradores e reduziu jornada 
e salário de 233 Colaboradores. Com um maior número de lojas fechadas, a empresa reduziu jornada 
e salário de 5.809 Colaboradores e realizou a suspensão de contrato de trabalho de 5.144 
Colaboradores. À medida que a abertura das lojas foi retomada no mês de Junho/20, a empresa 
garantiu o retorno ao trabalho com jornada reduzida de 3.301 Colaboradores que estavam com 
contrato suspenso sendo que dentro do próprio mês de junho 2.360 Colaboradores retornaram para 
jornada integral. Em julho/20 100% do quadro de Colaboradores do Escritório Central e parte das lojas 
tiveram redução de jornada e salário prorrogadas até 31/07. Com a aplicação destas medidas 
garantirmos o emprego e a renda dos nosso Colaboradores sem a realização de demissões. 
 
A Pernambucanas se antecipou (inclusive na campanha de vacinação contra a gripe para os seus 
Colaboradores) e implementou um rigoroso protocolo em todas as suas unidades para diminuir o risco 
de contágio entre elas: adiamento de eventos internos e externos, afastamento de Colaboradores 
enquadrados nos grupos de risco, distribuição de máscaras para todos os Colaboradores bem como 
disponibilização de dispositivos com álcool em gel em diversos pontos do das nossas lojas e do 
Escritório Central para garantia da higienização corretas das mãos, adaptação das estações de 
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trabalho e das áreas de refeição com divisórias que garantiram a individualização dos espaços bem 
como implementação de sinalização com orientações sobre as principais medidas preventivas em 
todos os espaços de trabalho. A Companhia manteve uma comunicação constante com as equipes, 
por meio da nossa rede social interna, o Workplace, veiculando diariamente vídeos do CEO com o 
médico responsável pela área médica da empresa com o objetivo de informar os Colaboradores sobre 
cada atualização e orientá-los em relação a todos os cuidados necessários à saúde. Promovemos uma 
ágil adaptação ao home office para 100% da equipe administrativa nos primeiros meses da pandemia 
com aumento das orientações relativas à ergonomia e disponibilização de equipamentos para parte 
do quadro de Colaboradores. Este regime seguiu sendo adotado após a retomada das nossas 
atividades tendo nos apoiado na realização de escalas garantindo uma menor ocupação do nosso 
Escritório Central. 
 
A empresa tornou-se referência e benchmarking no varejo com as diversas medidas prontamente 
adotadas, além do pioneirismo no lançamento de um chatbot enviado diariamente a todos os seus 
Colaboradores para avaliação e monitoramento de sintomas, que totalizou mais de 5 milhões de 
mensagens enviadas. O gerenciamento da crise na rede social interna, com vídeos diários, lives, 
cartilhas com orientações e bots conquistou o 1º lugar LATAM na premiação Facebook Customer 
Awards for Workplace Contest. O reconhecimento ainda mais especial veio dos nossos próprios 
Colaboradores que avaliaram a comunicação com NPS de 76 na pesquisa digital interna realizada, que 
também constatou que 96% deles se sentiram bem informados sobre as ações adotadas e 97% se 
sentem orgulhosos em fazer parte da Companhia. 

 


