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A R E V I S TA D I G I TA L
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MULHERES SÃO AS MAIS
ATINGIDAS PELA PANDEMIA
NO MERCADO DE TRABALHO

Confira abaixo os temas desta edição de SINDIMAIS
TALKS, com informações que ajudam a compreender o
cenário atual do trabalho e das profissões.
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Um estudo do IBGE mostra que o mercado de trabalho piorou
mais para as mulheres do que para os homens no início da quarentena causada pela pandemia de covid-19 no Brasil, em março.
Na última quinzena daquele mês, cerca de sete milhões de mulheres perderam seus postos de trabalho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc). Trata-se de
um número 25% maior que a perda de empregos pelos homens.
São dois milhões a mais que o número de homens na mesma situação. O pesquisador Marcos Hecksher, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), analisou os dados e concluiu que
esta foi a primeira vez nos últimos três anos que a maioria das
mulheres está fora da força de trabalho, conceito que engloba
os que estão trabalhando e os que estão procurando emprego.
“Pela média dos últimos três anos, seria esperado haver 46 milhões de mulheres na força de trabalho e 41 milhões fora dela.
Depois de março, essa relação se inverteu e a maioria está fora”,
disse Hecksher, que desagregou os dados trimestrais do IBGE em
quinzenais, para isolar o período inicial da quarentena. A explicação para tal fenômeno estaria no fato de as mulheres estarem
mais presentes nos setores que mais foram afetados pelo isolamento social, como comércio em geral, turismo e lazer. Nessas
atividades, que ficaram longe de serem consideradas essenciais
nos decretos de municípios e governos, as dispensas ocorreram
logo após as primeiras medidas de distanciamento. Muitas dessas atividades ainda sequer foram autorizadas a retomarem os
trabalhos, o que prolonga o sofrimento da busca por uma nova
colocação ou até mesmo pela abertura de um negócio próprio
para subsistência. Por outro lado, as mulheres são minoria nos
postos ligados à produção, como a indústria, transportes e construção, atividades que foram rapidamente consideradas essenciais e que conseguiram manter os trabalhadores empregados
apesar das políticas de isolamento. Outro dado que complica
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a situação das mulheres é que elas também ocupam funções
mais precarizadas. Um exemplo é o das empregadas domésticas: enquanto a população ocupada caiu 3,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019, entre
as domésticas a queda foi de 10,1%, segundo os dados do IBGE.
Moradoras de comunidades em que o isolamento social é difícil
de ser praticado e ainda sendo obrigadas a usar o transporte
público, as empregadas domésticas logo foram vistas como um
canal de contágio de covid-19 e foram dispensadas de suas funções nas casas dos patrões, com pouca ou nenhuma remuneração. Outro aspecto que está tornando a vida das mulheres mais
complicada na pandemia é o fechamento de escolas e creches
pelos decretos de governos. Muitas delas tiveram de abandonar
o trabalho ou foram dispensadas diante das dificuldades de conciliar as atividades. Já as trabalhadoras que conseguiram manter o emprego se viram obrigadas a incluir um novo gasto em
seus já apertados orçamentos: uma remuneração para vizinhos,
parentes ou conhecidos tomarem conta dos filhos, para que não
fiquem sozinhos em casa ou na rua. E no caso das mulheres que
não contam com um companheiro ou outra pessoa para dividir
as tarefas domésticas, sobra ainda o peso de arrumar a casa e
cuidar das crianças ao fim de uma jornada cansativa de trabalho
e horas passadas dentro da condução de volta. Mesmo para as
mulheres que puderam aderir ao home office, o fechamento de
escolas e creches agudizou as dificuldades para manter o foco
no trabalho. Mais pessoas dentro de casa, incluindo crianças,
companheiros ou familiares, sempre significam aumento da carga de afazeres domésticos, muitas vezes incompatíveis com as
obrigações profissionais, como reuniões e metas a serem cumpridas. Historicamente, segundo o IBGE, as mulheres dispendem
18,5 horas por semana nos serviços domésticos, enquanto os homens gastam 10,3 horas. Na pandemia, com a casa lotada, esse
quadro provavelmente se agravou.
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VIRTUAL, SETOR DE
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PARA NOVA REALIDADE
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Fonte: Ian Dempsey | Twitter

Com a pandemia de covid-19, o setor de eventos entrou em estado de suspensão. Mais de 90% dos eventos deixaram de ser realizados desde março, quando foram decretadas as medidas de
isolamento social por estados e municípios. Mas agora a econo-

mia vai gradualmente sendo retomada e o setor de eventos
se prepara para uma nova realidade, na qual será preciso
decidir se as pessoas se encontrarão fisicamente, virtualmente ou num modelo híbrido. Nesse cenário, o papel do ges-

tor ganhará importância, com a necessidade de se tomar decisões
estratégicas, que envolvem saúde pública e tecnologia em níveis
mais críticos do que se tinha anteriormente. As aglomerações que
antes faziam parte do charme de um evento, não serão mais possíveis, devido aos protocolos mais rígidos de distanciamento social. Mas os eventos presenciais estão com os dias contados? Não
exatamente, o que se apresenta no momento é pensar em cada
evento de uma forma, sem a facilidade anterior de se criar em cima
de uma plataforma já consagrada de reunir as pessoas livremente.
Cada workshop, seminário ou festa terá de respeitar as especificidades de público, local, objetivo e muitos outros fatores. Haverá os
eventos puramente virtuais também, em acordo entre o gestor e o
contratante, e ainda os modelos que vão misturar o presencial e o
virtual, os eventos híbridos.
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O home office ganhou adeptos à força durante a pandemia de
covid-19 e conquistou a simpatia de empresas e colaboradores,
mas o trabalho presencial não deixará de existir. A crise do coronavírus não foi suficiente para convencer a todos que trabalhar
em casa é mais produtivo do que no escritório e essa discussão
está longe de ter uma conclusão. Assim, as empresas preparam a volta de seus trabalhadores às suas instalações físicas, em
combinação com o home office e a primeira medida deve ser um
cronograma que contemple uma volta gradual. Para a consultora Sofia Esteves, fundadora da Companhia de Talentos, pessoas
em grupo de risco devem ter o retorno adiado ou realizado com
os devidos cuidados. Ao mesmo tempo, para seguir as regras da
Organização Mundial da Saúde e das autoridades trabalhistas
brasileiras, as companhias vão ter de lançar mão de recursos em
três frentes: distanciamento entre os funcionários, procedimentos intensivos de higiene e sinalização. Isso exigirá uma nova
arquitetura nos escritórios, com a observação de espaço mínimo de 1,50 metro ou 1,80 metro entre as pessoas, a depender
do estudo adotado. Alguns especialistas alertam que a distância menor não seria suficiente para impedir a contaminação pelas partículas chamadas aerossóis, que são menores do que as
gotículas e ficam em suspensão no ar. Ambientes com janelas
e portas abertas devem tomar o lugar dos ambientes vedados
e que privilegiam o ar-condicionado, do tipo “submarino”. Salas de reunião em que dez pessoas se acotovelavam agora não
poderão receber mais do que três (as copas seguirão a mesma
ideia). Bancadas altas também podem ajudar, separando grupos,
ao mesmo tempo em que servem para apoio e encontros rápidos
para debater algum tema. Móveis e cadeiras com rodízios deverão dar mobilidade ao layout para eventuais novas configurações.
A higienização deverá ocorrer em intervalos menores, com a limpeza constante de banheiros e esterilização das estações de trabalho. Seguem valendo as três medidas pessoais básicas: lavar
as mãos constantemente, usar máscara e álcool em gel. Para dar
apoio aos que circulam nos ambientes, deverá ser instalada comunicação visual para manter a distância nas recepções, elevadores, copas e salas de reunião. Dispensers com álcool em gel e
lavatórios também precisam ser indicados com clareza. As rotas
mais usadas pelo público nos edifícios corporativos devem ser
marcadas no chão, com fitas em cores, para evitar que as pessoas
fiquem andando sem rumo pelos ambientes.
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A partir de março, com a decretação da pandemia de covid-19, a
economia mundial parou. Em junho, ainda sem uma vacina e sem
o controle sobre a epidemia, os países começaram a reabrir suas
economias para tentar ao menos minimizar o estrago. E alguns
economistas já dizem haver sinais de retomada, enquanto outros
pintam um quadro mais sombrio sobre o que virá daqui em diante.
Em uma recente entrevista, o presidente do Banco Central do Brasil,
Roberto Campos Neto, afirmou que enxerga uma recuperação da
economia brasileira em formato de “V”, que representa uma queda
forte seguida de recuperação rápida. “Os dados que temos em
tempo real nos mostram uma melhora mais rápida em junho”,
disse ele, citando informações sobre consumo de energia, tráfego,
arrecadação de impostos, volume de transações no sistema
financeiro e outros indicadores. Para ele, em uma primeira análise,
a economia desabou mais rápido na pandemia de covid-19 do que
na grande crise financeira de 2008, mas aparentemente a volta da
atividade também está muito mais rápida. Já o economista-chefe do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Eric Parrado, disse
que as informações que vem recebendo sugerem que a retomada
da economia da América Latina, incluindo a do Brasil, se dará em
formato de “U”, quando a recuperação se dá mais lentamente, e não
em formato de “V”. Para Parrado, só se poderá falar em retomada
a partir do segundo semestre de 2021, após um 2020 em que as
quedas nas economias na região deverão ficar no patamar de 10%.
“Uma das poucas coisas de que temos certeza é que esta é uma
crise sem precedentes. Na América Latina estamos vendo quedas
muito grandes no consumo e alta no desemprego. E isso significa
mais pobreza, mais endividamento e mais desigualdade”, disse.
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