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O ano corrente não está sendo fácil para o mundo. Após a pandemia de covid-19 se 

espalhar e atingir o Brasil, é possível observar que cerca de quatro meses após seu 

início no país a situação só piora. Em meio à crise de saúde, o país já viu dois de 

seus ministros da saúde saírem do cargo, que permanece sem um nome no 

momento. Além disso, o país vem enfrentando outros desdobramentos dessa crise 

mundial, que pioram ainda mais o cenário presente. 

Dados disponibilizados pelo governo no dia 27 de maio confirmam mais de 25 mil 

falecimentos e cerca de 412 mil infectados no país devido ao vírus. É visível a 

diferença de infectados em cada região do país, São Paulo é o epicentro da crise e 

onde os primeiros casos foram confirmados, hoje tendo cerca de 90 mil, Rio de 

Janeiro, Ceará e Amazonas aparecem em seguida em números de infectados. Apesar 

do aumento dos números e nenhuma possibilidade de abaixar o número de infecções 

e mortes, vemos um movimento em todo país de flexibilização das medidas de 

isolamento social, que é a mais eficaz para conter a disseminação, apontando que a 

economia não pode parar e o comércio e serviços devem ser retomados para 

minimizar os danos. 

Como priorizar danos na economia quando o número de mortes só aumenta e outras 

crises no país começam a ser escancaradas. Por exemplo, a crise política que o país 

vem vivendo nesses últimos anos foi intensificada por um presidente que prioriza 

interesses próprios e não suporta ideias contrarias as suas. Sem senso de coletivo o 

Presidente Bolsonaro, vem arrastando o Brasil e seu governo para o fundo do poço. 

As ideias do Presidente dificultam, ainda mais, um consenso sobre as medidas que 

devem ser tomadas para frear a disseminação e a população fica à deriva em meio a 

tanta confusão. 

Se já não bastasse a crise de sanitária e da política o somatório dessas duas nos 

fazem afundar ainda mais em uma crise econômica, cheia de instabilidade e sem 

enxergar uma luz. O dólar chegou na sua marca histórica de R$5,93, é visível que o 



mundo está passando por um momento difícil e nada confortável, o futuro está incerto, 

as relações de trabalho e de sociedade tiveram grandes mudanças durante essa 

epidemia. Por isso, é necessário entender que o que era dito como normal antes não 

vai ser o normal após o distanciamento social, as relações de trabalho mudaram e 

vão impactar a economia, não adianta aplicar velhos modelos para entender o novo, 

a sociedade está passando por um período de grandes transformações. 

Uma dessas mudanças geradas pela pandemia são os efeitos negativos sobre o 

mercado de trabalho do mundo todo, provocando desemprego, queda de salários e 

redução de horas de trabalho. E de certo modo, particularidades no mercado 

brasileiro que já ocorriam antes da crise sanitária, colaborarão para o agravamento 

do efeito da crise pandêmica sobre o emprego no país. 

É importante lembrar que o mercado de trabalho brasileiro é concentrado no setor 

terciário (com cerca de 70% dos trabalhos em todo o país). Essa concentração de 

empregos nesse setor vem crescendo, principalmente durante os últimos anos, 

devido ao aumento do consumo da família brasileira, o que levou esse setor a receber 

cada vez mais investimento, principalmente de micro e pequenas empresas. De 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

cerca de 98% dos estabelecimentos do setor terciário brasileiro são de micro e 

pequenas empresas. 

Por isso, com o avanço da pandemia, levando-se em consideração que a principal 

medida de contenção do espalhamento do vírus é a restrição social, o setor terciário 

(comércio e prestação de serviços) deve ser o mais afetado no país.  Segundo um 

relatório do Sebrae do início de abril de 2020, cerca de 600 mil micros e pequenas 

empresas já fecharam no Brasil desde o início da crise, deixando 9 milhões de 

trabalhadores desempregados. E a tendência é que esse número se agrave ainda 

mais nos próximos meses. 

Outro fator que não pode ser desconsiderado para o agravamento da situação 

brasileira diante dessa crise é que o trabalho informal é a principal fonte de renda de 

cerca 38,4 milhões de pessoas no Brasil, atingindo  41,6% da força de trabalho no 

país, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em fevereiro de 2020.  



A diminuição da taxa de desemprego observada em 2019 para 11,9% quando 

comparada com o mesmo período em 2018 (12,3%), acabou sendo transferida para 

o aumento da informalidade. Como consequência, grande parte dos trabalhadores 

brasileiros não possuem a proteção da legislação trabalhista, nem nenhum tipo de 

seguridade ou estabilidade no trabalho, estando deste modo desamparados 

institucionalmente. Na atual situação da pandemia e do distanciamento social, essa 

parte da população tem perdas imediatas de renda, pois seus serviços dependem 

essencialmente de demanda, que é drasticamente afetada devido as medidas de 

segurança necessárias para o combate a proliferação do vírus. 

Com o objetivo de tentar contornar a crise e preservar o emprego no Brasil, o governo 

editou a Medida Provisória (MP) nº 927 no dia 22 de março de 2020, que passaria a 

permitir suspensão do contrato de trabalho por quatro meses sem necessidade de 

pagamento de salários e também desconfiguraria a CLT. Entretanto essa medida foi 

descartada rapidamente após divulgada, pois o presidente “assinou sem ler a MP”. 

No dia 1º de abril de 2020, a MP 936 (Programa Emergencial de Manutenção de 

Emprego e Renda) foi editada. Ela se diferencia da MP anterior pois permite a redução 

da jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, com descontos equivalentes no salário 

e também a suspensão do contrato de trabalho. A MP também prevê valor fixo de R$ 

600,00 aos trabalhadores intermitentes formalizados, de forma semelhante ao auxílio 

emergencial aos informais.  

É possível verificar que o governo não está enfrentando o problema efetivamente para 

impedir o desemprego e a queda da renda das famílias, a preocupação com o 

trabalhador é inexistente, já que a principal preocupação da classe política parece ser 

a de aproveitar a crise para promover uma reforma trabalhista. 

A pandemia pode ou não ser passageira, mas desencadeará diversas mudanças no 

mercado de trabalho que serão permanentes, nos levando a um “novo normal”. 

Devido ao modo como o governo está lidando com essa crise seria utópico pensar 

que essas mudanças que ocorrerão nos levarão em direção à um país com mais 

formalidade, seguridade, qualidade e equidade nos empregos. O que inevitavelmente 

deve ocorrer é um Brasil do futuro com maior taxa de desemprego, além de uma 

deterioração acentuada na qualidade de emprego. 
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