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A R E V I S TA D I G I TA L
D O M U N D O D O T R A B A L H O

A PANDEMIA MUDOU O
MUNDO, MAS O QUE VIRÁ
PELA FRENTE?
E D I Ç Ã O

E S P E C I A L

A pandemia de covid-19 e os impactos que ela provocará
na economia, nos empregos e nas relações de trabalho são
os temas desta oitava edição da SindiMais Talks, a revista
digital que você acaba de receber em sua tela. Boa leitura!

Confira abaixo os temas desta edição de SINDIMAIS
TALKS, voltada às notícias que envolvem o mundo do
trabalho em tempos de pandemia de covid-19 e suas
implicações econômicas.
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O mundo mudou para sempre desde o dia 31 de dezembro de
2019, quando a China deu o primeiro alerta sobre a existência do
novo coronavírus. Desde então, já são mais de 205 mil mortos e
mais de 2,9 milhões de casos de contaminação pela covid-19, de
acordo com dados divulgados, até dia 30 de abril.
Da China, a covid-19 passou para os vizinhos asiáticos, Oriente
Médio e chegou avassaladora na Europa e nos Estados Unidos.
Na África e na América Latina, países pobres não têm sequer a
exata dimensão de quantas pessoas estão doentes, inclusive o
Brasil. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
decretou que o planeta era vítima de uma pandemia de covid-19,
um século depois da última pandemia, a de gripe espanhola.
A doença não faz distinção entre jovens e idosos, ricos e pobres,
países do Norte ou do Sul. Ela é potencialmente letal, não tem
vacina e nem tratamentos consagrados até o momento, o que
levou o mundo à paralisação. O medo do contágio e a superlotação do sistema de saúde em quase todo o mundo obrigaram
os governos a adotar uma tática de isolar o quanto possível as
pessoas umas das outras, uma espécie de distanciamento social.
Concordem ou não com essa política, as perspectivas para 2020
são sombrias. Sem a cura da covid-19, estima-se que as mortes
vão continuar escalando as estatísticas e que as economias irão
no sentido contrário: a depressão.

Só há uma certeza sobre a pandemia: mortes em
alta e economias em depressão
O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps) fez uma
estimativa de que o Brasil tem déficit de 40,7 mil leitos de UTI
no Sistema Único de Saúde (SUS) no caso de um cenário-base
em que 10% da população brasileira seria infectada pelo novo
coronavírus ao longo de seis meses. Seriam mais de 20 milhões
de brasileiros contaminados. Somente em itens básicos como
monitores, sensores e ventiladores pulmonares, o SUS precisará
de R$ 7,3 bilhões para dar conta do recado, dinheiro que certamente não está previsto em qualquer orçamento do governo.
Ao mesmo tempo, a economia afunda. Sem poder abrir as portas ou contar de fato com seus trabalhadores, as empresas estão
sem receitas para pagar impostos e salários. O resultado são as
demissões, que já estão ocorrendo em massa no Brasil, embora nem o IBGE esteja conseguindo medir o comprimento dessa
onda por dificuldade em coletar dados no meio da pandemia.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 25 milhões de empregos serão ceifados nessa primeira onda da pandemia de covid-19 em todo o mundo em 2020. E ninguém tem
condições hoje de estimar como isso se desenrolará a partir do
ano que vem.
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o impacto do
novo coronavírus na atividade econômicas levará a uma recessão
global pior do que a da Grande Depressão da década de 1930.
O Fundo estima uma queda média de 3% no PIB dos países em
2020. Especificamente para o Brasil, a projeção do FMI é de um
tombo de 5,3% em 2020, próxima à estimativa do Banco Mundial,
de um recuo de 5%.
A palavra que marca a crise da covid-19 é “incerteza”. Só há projeções e elas mudam com rapidez. Mas há algo certo: o mundo
não será o mesmo depois dessa pandemia.

IMPACTO DA PANDEMIA NA ECONOMIA MUNDIAL

PROJEÇÕES DO FMI (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL)
PARA O PIB DE PAÍSES E REGIÕES EM 2020

Economia global - 3%
América Latina - 5,2%
Economias desenvolvidas - 6,1%
Zona do Euro - 7,5%
Ásia emergente + 1%
Brasil - 5,3%
EUA - 5,9%
China + 1,2%,
Grécia -10%
Itália -9,1%
Espanha -8%
Portugal -8%
França -7,2%
Alemanha -7%
Reino Unido -6,5%

ACOMPANHE EM TEMPO REAL AS ESTATÍSTICAS.
CLIQUE AQUI
RANKING GLOBAL PELO NÚMERO DE CONFIRMADOS
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As mortes em massa causadas pela covid-19 em todo o mundo são
a face mais dramática da pandemia, mas para os que sobrevivem,
permanece a incerteza sobre o que ocorrerá com o trabalho
e renda. Estudo realizado por um grupo de pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP) aponta que oito de cada dez
trabalhadores brasileiros correm o risco de perder o emprego ou
parte da renda por causa do impacto da epidemia do coronavírus
na atividade econômica.
O grupo mais vulnerável às perdas são os trabalhadores informais
em atividades não essenciais, que compõem praticamente um
quarto da força de trabalho no Brasil.
Mas o estudo aponta que mesmo os empregados com vínculo
formal em atividades essenciais também estão ameaçados, ainda
que haja tecnologia para que exerçam suas funções em casa. Esse
grupo representa 55% do pessoal ocupado, ou 52 milhões de
trabalhadores. Somados os formais e os informais, são 80 milhões
de trabalhadores, ou 81% da força de trabalho.

Emprego e renda estão comprometidos pela
pandemia, sobretudo entre os mais vulneráveis
Em âmbito mundial, as perspectivas para o trabalho também são
assustadoras. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima
que entre 5,3 milhões e 24,7 milhões de empregos serão extintos
como consequência da pandemia em todo o mundo em 2020.
A OIT também prevê que a crise poderá reduzir a renda dos
trabalhadores em um total de US$ 3,4 trilhões (cerca de R$ 17
trilhões) até o final deste ano. O valor é mais que o dobro do PIB
do Brasil atualmente.
Tudo isso ocorre num momento em que as relações de trabalho
se encaminham para a destruição dos vínculos empregatícios em
todo o mundo, com a chamada “uberização do trabalho”. No Brasil,
esse processo ainda conta com o enfraquecimento dos sindicatos
após a reforma trabalhista de 2017.
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Nesse cenário, o governo federal promulgou a Medida Provisória
936, que permite que as empresas reduzam salários e jornadas
em 25%, 50% ou 70% por três meses seguidos. Como o texto
causava dúvidas sobre a obrigatoriedade ou não de aval dos
sindicatos laborais para aprovar a medida nas empresas, o
Supremo Tribunal Federal foi provocado e decidiu em 17 de
abril que o aval dos sindicatos para a redução não é necessário.
Somente percentuais diferentes dos estabelecidos precisam
passar por negociações coletivas.
A lei ainda prevê que o empregado terá estabilidade pelo período
da redução e um auxílio emergencial pago pelo governo federal
por 90 dias.
A justificativa do governo é a de preservar empregos num momento
em que as demissões são praticamente uma certeza para as
empresas que estiverem com as portas fechadas.
Mas representantes sindicais de trabalhadores temem que
a ausência de negociações coletivas deixem os funcionários
enfraquecidos e à mercê das decisões de cada empresa sobre o
que fazer com jornadas e salários de seus colaboradores.

MUDANÇAS NOS CONTRATOS DE TRABALHO
Suspensão do contrato foi a forma mais negociada entre
empresas e funcionários, com 58% dos casos, em abril
SUSPENSÃO DO CONTRATO
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO EM 25%
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO EM 50%
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO EM 70%
INTERMITENTES
REDUÇÃO DE JORNADA
REDUÇÃO DE SALÁRIO
SUSPENSÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO
58%

9%

17%

12%

4%

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
COLETIVAS

NEGOCIAÇÕES
COLETIVAS
As quatro cláusulas mais alteradas
em negociações e convenções com
os sindicatos, entre março e abril
FONTE: FIPE-USP

18%

17,9% 17,3% 10,4%
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Isolamento social dividiu as empresas entre as
que estão para quebrar e as que ganharam uma
oportunidade
Se as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) são de
queda de até 5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em
2020, em linha com as estimativas de bancos e consultorias, há diferentes perspectivas para as empresas dependendo do setor de
atuação em meio à pandemia de covid-19. Algumas atividades estão no fundo do poço, mas há outras que estão voando alto.
O divisor entre elas é o isolamento social, que obrigou o mundo
todo a trancar-se em casa, reduzir movimentações, praticar o home
office e evitar aglomerações (mais de cinco pessoas juntas).
Os segmentos de turismo e transportes aéreos estão entre os que
foram arrasados com a pandemia de covid-19. Com dezenas de
países fechando fronteiras e aeroportos, as viagens tiveram uma
queda dramática. Um grupo de dez entidades ligadas ao turismo
no Brasil aponta uma taxa de cancelamento de viagens de 85% em
março, o que equivaleria a uma perda mensal de R$ 16,3 bilhões.
Isso certamente se traduz em um índice altíssimo de falências e
desemprego em massa.
As companhias aéreas estão em situação dramática, diz a Iata, o
sindicato global dessas empresas. Os dados da entidade apontam
que apenas um grupo de 30 companhias têm caixa para enfrentar
as dívidas deste ano e que 75% delas estão comprometidas e precisarão de alguma espécie de apoio para não falirem e deixarem os
funcionários sem emprego.
Somente o passivo com passagens a serem devolvidas por não realização dos voos alcança US$ 35 bilhões em todo o mundo. No
Brasil, as empresas articulam junto ao governo a carência no pagamento de impostos. No conjunto das companhias da América
Latina, houve uma redução de 65% dos voos.
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Por outro lado, há segmentos que vão de vento em popa, como o
de supermercados. Eles foram autorizados pelas administrações
estaduais a funcionar, como serviços essenciais, em meio à pandemia, e estão contratando funcionários como em tempos de grande
euforia econômica. Na Grande São Paulo, as maiores redes abriram
5 mil vagas entre março e abril, ou dez vezes mais do que no mesmo período do ano passado.
As empresas de entregas (delivery) também expandem a atuação diante das restrições de movimentação das pessoas em geral.
Não apenas as compras tradicionais pela internet estão crescendo
com as pessoas enclausuradas em suas casas, mas locais que antes
atendiam presencialmente, como os restaurantes, agora só podem
oferecer a refeição por delivery.
Mas se há um setor em explosão é o de produtos de prevenção ao
contágio do novo coronavírus, como máscaras e álcool em gel. São
itens que sumiram das prateleiras e cujos preços não encontram
mais parâmetro. No caso das máscaras, o aumento das vendas foi
de 120% em março em relação ao mês anterior, e como não há mais
disponibilidade nas gôndolas, até os tecidos para produzi-las está
sendo muito procurado, já que muitas pessoas estão fazendo máscaras em casa, artesanalmente, para vendê-las a parentes, amigos
e conhecidos.
A questão que mais aflige os empresários agora é a retomada, já
que a recessão em 2020 está dada. Muitos acreditam que a recuperação não começará antes de 2021, e há discussões acadêmicas
sobre se haverá uma volta rápida ao crescimento, em contraposição à queda brusca, ou se as atividades vão patinar para voltarem
ao que eram antes da covid-19.
Mais uma vez, a palavra sobre a questão é “incerteza”.

Atividades em tempos de pandemia
Setores em Alta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensino a distância
Telemedicina
Nutrição e saúde
Lazer on-line
Plano de saúde
Seguro de vida
Ferramentas para home office
Alimentação
Produtos de limpeza
Internet e telefonia
Máscaras e álcool em gel

Setores em Baixa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletrodomésticos
Produtos de beleza
Roupas e afins
Cabeleireiro e beleza
Academias
Shows e eventos em geral
Cinema e teatro
Hotéis
Viagens e turismo
Restaurantes
Fonte: Consultoria Bain & Company
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Se o mundo do trabalho já vinha sofrendo fortes transformações
trazidas pela tecnologia, a pandemia de covid-19 tornou tudo
simplesmente imprevisível. Nem as maiores consultorias e
especialistas em carreiras e profissões estão à vontade para
apresentar cenários críveis nesse momento, embora haja uma
certeza: as relações profissionais vão mudar mesmo após o
abrandamento da crise atual.
O distanciamento social, por exemplo, deverá levar as empresas
e funcionários a repensarem sobre as reais necessidades de fazer
presencialmente determinados trabalhos que podem ser feitos de
forma remota.
O aprofundamento do home office é uma aposta para os tempos
pós-coronavírus. Manter escritórios gigantes já era uma ideia que
perdia força há anos e agora fará ainda menos sentido.
Mas para que esse tipo de ideia funcione de fato, segundo consultorias
especializadas em recursos humanos, será preciso uma mudança
ainda mais estrutural, que é uma nova dinâmica nas relações entre
empregados e empresas, com mais transparência e participação
de todos, não só nas tarefas, mas também nas remunerações.

O mundo do trabalho já estava repleto de incertezas
e a pandemia só deixou o cenário mais nebuloso
Pedro Englert, presidente da escola de negócios StartSe, aposta
em um modelo no qual os trabalhadores tenham participação
significativa nos lucros e resultados e entendam que as
movimentações têm impacto direto em sua remuneração e,
consequentemente, na vida pessoal.
Muito disso já se pratica nas startups, com suas estruturas mais
flexíveis e o desapego a locais físicos de trabalho como sendo algo
próprio da atividade.
Nesse meio de campo, há ainda as legislações que estão surgindo
com a pandemia, que muitas vezes se alinham e outras vezes se
contrapõem a essa dinâmica.
No Congresso Nacional, há propostas que alteram a lei para que se
mude mais facilmente os salários e jornadas dos funcionários em
tempos de crise na saúde pública. Ou simplesmente suspender os
contratos de trabalho por tempo determinado.
Há propostas de se flexibilizar a concessão de férias aos
colaboradores em relação ao que a lei trabalhista permite hoje. E
ainda passar encargos das empresas para o governo federal quando
este determinar a paralisação de determinadas atividades.
E há os que defendem a observância estrita da lei no que se refere
à saúde dos funcionários, como obrigar as empresas a reforçarem
ações de manutenção do ambiente de trabalho para o exercício
de atividades, o que em tempos de novo coronavírus pode
significar mais limpeza e gastos com desinfecção para proteger os
empregados do contágio.
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