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A crise sanitária gerada pelas medidas tomadas em resposta à COVID-19 expôs os 
trabalhadores nas Américas a maiores vulnerabilidades, condições de pobreza e viola-
ções dos seus direitos básicos e laborais, que devem ser protegidos por uma cobertura 
forte e universal e por sistemas de protecção social de qualidade. 

A pandemia encontrou a maioria dos países das Américas na situação oposta: com 
sistemas de protecção social privatizados e desmantelados, o que fez com que o 
impacto sobre a população fosse ainda pior.

É fundamental para o sindicalismo das Américas ter uma visão geral dos impactos da 
pandemia sobre os benefícios sociais básicos da protecção social na região, a fim de 
identificar os maiores desafios, exigir acções concretas dos governos e avançar em 
propostas, com base no que já foi construído na Plataforma para o Desenvolvimento 
das Américas -PLADA- e na Plataforma Continental para a Segurança Social - PLA-
COSS.

Este Relatório Especial fornece uma visão geral, com ênfase em seis países: Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Peru, República Dominicana e Uruguai, sobre os impactos da pan-
demia nos trabalhadores em termos de protecção social, com base na análise das 
respostas dadas nestes países.

Como parte do Observatório do Trabalho das Américas, propõe-se ser um instrumen-
to que contenha a sistematização das medidas governamentais, sindicais e patronais 
em resposta à crise gerada pela pandemia e no período pós-pandémico para contri-
buir para a acção dos nossos afiliados.

Além disso, é uma contribuição da Confederação Sindical das Américas - TUCA - para 
o processo da Rede Latino-americana de Protecção Social, da qual é parte activa, 
juntamente com redes nacionais no Brasil, Bolívia, Haiti, Peru e República Dominica-
na, bem como com três outras redes continentais; no âmbito do projecto "Solidarieda-
de Global, Protecção Social e Género", com o apoio da We Social Movements.

Hoje mais do que nunca, diante do agravamento da crise do modelo e do impacto da 
pandemia na classe trabalhadora, a demanda pelo direito à seguridade social como 
componente essencial do trabalho decente representa um dos principais desafios do 
movimento sindical nas Américas para uma vida digna. Por esta razão, nós da TUCA 
esperamos que o conteúdo deste Relatório Especial contribua para futuros debates e 
ações conjuntas das diversas organizações sindicais e sociais, no interesse de garantir 
proteção social para todas as mulheres e homens trabalhadores.

Apresentação

Rafael Freire Neto
Secretário-Geral 
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O ano de 2020 tem sido, sem dúvida, um ano excepcional no mundo inteiro. Os efeitos 
gerados pelas medidas tomadas em resposta à pandemia de covid-19 incluem prejuízos 
sanitários, econômicos e sociais que levaram o mundo inteiro a enfrentar uma crise eco-
nômica e social como não se via, pelo menos, desde a Segunda Guerra Mundial. Sabe-se 
como e quando essa situação emergencial começou, porém, ainda não se sabe quando 
terminará, muito menos quais serão os impactos definitivos que a pandemia terá para a 
população trabalhadora em diferentes países, particularmente nas Américas.

Embora a pandemia tenha trazido à tona a delicada situação sanitária que muitos 
países estão atravessando, com taxas crescentes de infecção e um alto número de 
mortes, a crise também se deslocou fortemente para o plano econômico e social. Por 
um lado, ela levou à paralisação ou desaceleração de vários setores da economia, com 
um forte impacto para a população, especialmente para trabalhadoras e trabalhadores, 
pequenos comerciantes e autônomos. Ao mesmo tempo, setores como serviços de 
saúde, comércio eletrônico, entregas em domicílio, distribuição de alimentos, entre 
outros, apresentaram uma maior demanda, embora não contassem com as condições 
necessárias para responder a este aumento de pressão, o que também afetou as e os 
trabalhadores que enfrentam condições precárias de trabalho, jornadas extensas, sem 
direitos trabalhistas ou equipamentos de proteção e biossegurança individuais, nem 
proteção social. As estatísticas oficiais mostram o aumento dos níveis de desemprego, 
subemprego e também pobreza ou exclusão social como consequência da pandemia. 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que os maiores efeitos foram sen-
tidos no segundo trimestre do ano, com uma perda de aproximadamente 47 milhões 
de empregos na região, em comparação com o ano anterior.1

Estes efeitos não são apenas uma consequência da crise sanitária, mas principalmente 
do conjunto de políticas neoliberais que, aplicadas na região em diferentes níveis, cria-
ram uma situação precária para enfrentar a crise, fazendo com que as Américas se 
tornassem uma das regiões mais afetadas pela pandemia. A crise sanitária revelou, 
fundamentalmente, a importância de ter um setor público fortalecido e democráti-
co, com capacidade de reagir rapidamente, com base em critérios de universalidade, 
qualidade, justiça e democracia, para atenuar os impactos e suas consequências econô-
micas e sociais.

Uma das primeiras conclusões tiradas desta situação é a importância do papel dos 
Estados na gestão da crise para promover, implementar e assegurar medidas de con-
tenção, tanto em relação à saúde quanto às medidas econômicas e sociais. Sem um 
Estado presente, democrático, com vontade política para cumprir sua responsabilidade 
como garantidor de direitos, e instituições sólidas que possam respaldar suas ações, 
não só a luta contra a pandemia será menos eficaz e afetará as populações marginaliza-
das de maneiras distintas, como a posterior recuperação que esta crise exigirá será 

1. Introdução

1) CEPAL / OIT Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe Novembro de 2020 
Número 23 La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de 
política. 
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mais lenta e mais difícil, aprofundando as desigualdades. Os 
sindicatos já declararam que as trabalhadoras e trabalhadores não 
podem arcar com os custos dessa crise e recuperação. Embora os efeitos 
da atual crise sejam, em parte, consequência do excludente modelo neolibe-
ral e de acumulação, o ônus da recuperação deve ficar a cargo principalmente 
daqueles que foram e continuam sendo os maiores beneficiários desse modelo. 
Este seria um passo inicial para uma urgente e necessária mudança de modelo. 
Embora em muitos casos seja necessário recorrer ao financiamento internacional como 
forma de amortecer o impacto da crise e buscar uma recuperação justa e democrática, 
isso não pode significar um novo ciclo de endividamento dos países, algo que fere a 
autonomia e condiciona as políticas em nível nacional; pelo contrário, deve ser feito 
com o objetivo de democratizar a proteção social.

É por isso que são tão importantes as ações concretas que os Estados tomaram ou 
tomarão para ajudar as trabalhadoras e trabalhadores, principalmente aquelas e aque-
les que se encontram em condições de informalidade e precariedade, garantindo seus 
direitos, tanto sanitários quanto econômicos e sociais. Muito do que for feito agora per-
mitirá uma recuperação mais justa, sustentável e equitativa amanhã, seja no âmbito 
dos empregos e das condições de trabalho, ou do número de empresas em funciona-
mento, entre outras. Além das razões humanitárias mais básicas, tais como a garantia 
do sustento básico da população, o acesso à saúde, alimentação e educação, existem 
razões estratégicas para começar a pensar nas condições de recuperação.

Este relatório apresenta as principais medidas de proteção social adotadas por sete 
países latino-americanos (com ao menos um de cada subrregião), para enfrentar a 
emergência sanitária, econômica e social. Posteriormente, avalia-se se as medidas ado-
tadas vão no mesmo sentido das propostas da CSA (presentes em seus diversos docu-
mentos de posicionamento), para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Nesse 
sentido, a análise tem como foco as medidas adotadas para resolver a situação do mer-
cado de trabalho, a perda de empregos ou salários, o apoio a trabalhadoras/es em con-
dições de informalidade e precariedade, bem como às populações especialmente afe-
tadas ou em situação de risco devido à pandemia.

A principal fonte de informação deste documento é o Observatório COVID-19, da 
CEPAL3, que recebeu informações dos governos de cada país sobre as medidas adota-
das durante a crise. Em todos os casos, trata-se de informações disponibilizadas pelas 
fontes oficiais, o que pode significar um viés na hora de interpretar ou calcular os 
impactos das medidas. Uma primeira evidência é o fato de que os governos informa-
ram quais foram as medidas que tomaram, mas não sobre os setores ou questões sobre 
os quais não houve medidas específicas, como mostra a tabela em anexo.

Finalmente, apresenta-se uma reflexão sobre as possíveis saídas para esta crise, 
com ações políticas concretas para responder aos desafios enfrentados por
cada país.

2)  Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Peru, Panamá e Uruguai.
3) Disponível em: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 [em espanhol].



A seguir, apresentamos um resumo 
das principais medidas tomadas, resu-
midas na tabela anexa a este docu-
mento.

Antes de analisar as medidas tomadas 
por cada país, é preciso afirmar que 
existe um denominador comum entre 
todos eles (com algumas diferenças nas 
datas): todos decretaram a emergência 
sanitária após os primeiros casos de 
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2. Breve análise das medidas
tomadas pelos países analisados

covid-19. Em quase todos os casos, 
foram tomtadas providências a respeito 
do trânsito de pessoas nas fronteiras, 
com quarentena obrigatória para aque-
les que retornam de locais afetados pela 
pandemia.

Entretanto, ao analisar a tabela, é possí-
vel observar tanto as semelhanças 
quanto as diferenças das medidas 
tomadas pelos respectivos países.



Há um conjunto de medidas que se 
repetem e que têm a mesma finalidade: 
aumentar a liquidez (quantidade de 
dinheiro na economia). Isto deve-se à 
tentativa de minimizar a queda da ativi-
dade econômica e tentar manter, na 
medida do possível, a estrutura econô-
mico-produtiva, sem que isso signifique 
necessariamente priorizar o apoio às 
pessoas mais afetadas pela pandemia. 

Existem políticas de redução das taxas 
de crédito, isenção ou adiamento do 
pagamento de impostos e taxas e, em 
alguns casos, subvenção direta dos 
custos de produção de algumas ativida-
des. Como exemplo, podemos citar o 
caso do Uruguai, onde o governo deci-
diu adiar o pagamento das contribui-
ções à seguridade social para os contri-
buintes de impostos únicos, pequenas 
empresas e para atividades mais afeta-
das pela pandemia, como o turismo ou o 
transporte.

A Argentina aplicou a mesma política 
para os setores mais afetados pela crise 
sanitária, enquanto o Brasil adiou o 
pagamento de contribuições previden-
ciárias patronais e pessoais e o paga-
mento de impostos nacionais. Em todos 
os países, foram disponibilizadas linhas 
de crédito com alguma flexibilidade 
para as pequenas e médias empresas. O 
Panamá criou um conjunto de medidas 
para promover a instalação de grandes 
empresas transnacionais no país através 
de facilidades fiscais. No caso da Costa 
Rica, as medidas de apoio para o setor 

2.1. Medidas Econômicas:

4)  Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/han-
dle/11362/45730/5/S2000154_es.pdf
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empresarial privado foram acompanha-
das de modificações e cortes nos orça-
mentos do Estado, sem especificar as 
áreas em que estes seriam realizados.

O tipo e o volume das políticas imple-
mentadas dependem da orientação 
política do governo no poder, da estru-
tura institucional do país (a preexistên-
cia de uma seguridade social ampla ou 
limitada), assim como de outras caracte-
rísticas próprias em termos de trabalho 
e estrutura econômica de cada um 
deles. De qualquer forma, todos os 
países aumentaram os gastos sociais 
públicos para lidar com os efeitos da 
pandemia. Segundo a CEPAL, na publi-
cação Panorama Fiscal 2020 para a 
América Latina, enquanto países como 
Peru ou Brasil apresentaram aumentos 
nos gastos fiscais de mais de 4,5% do PIB 
para lidar com a crise, no extremo 
oposto da escala estão países como Uru-
guai e República Dominicana, com 
aumentos nos gastos públicos da ordem 
de 0,7% do PIB, ou a Costa Rica, com 
0,8% do PIB.

Os diferentes níveis de gastos podem 
estar associados à preexistência de me-
canismos que atuam como uma barrei-
ra de proteção frente a imprevistos 
negativos em relação à situação de 
trabalho.



Todas as medidas adotadas mantêm a 
linha de “reforçar” a ajuda aos setores 
mais vulneráveis e desprotegidos, em 
alguns casos através de transferências 
monetárias ou em espécie, que na maio-
ria dos casos são implementadas através  
de políticas sociais focalizadas. 

A República Dominicana desenvolveu os 
planos FASE (Fundo de Assistência Soli-
dária ao Empregado), o programa 
“Fique em Casa” e Pa'Ti (Programa de 
Assistência ao Trabalhador Independen-
te). Através de diferentes instrumentos, 
o país caribenho buscou fornecer segu-
rança alimentar ou garantia de renda às 
famílias de trabalhadoras e trabalhado-
res formais ou informais de baixa renda. 
A República Dominicana também 
tomou decisões para garantir acesso à 
eletricidade, proibindo cortes por falta 
de pagamento (medidas que também 
foram adotadas na Argentina e no 
Brasil). No Peru, as contas de eletricida-
de foram subsidiadas, enquanto o 
Panamá suspendeu a cobrança da tarifa 
regular durante quatro meses e agora 
subsidia o consumo residencial das 
famílias de baixa renda. O Uruguai dupli-
cou o montante disponível para benefi-
ciárias e beneficiários dos programas de 
assistência social (Cartão Social), tanto 
para alimentação quanto para consumo, 
e reforçou o pagamento de auxílios 
familiares no âmbito do Plano de Equi-
dade, também voltado para famílias de 
baixa renda. A Argentina, por sua vez, 
ampliou o programa de cartão alimentar 
para cobrir as necessidades das famílias 
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de baixa renda. A Costa Rica deu conti-
nuidade aos programas “Avancemos” e 
“Crescemos”, benefícios concedidos às 
famílias de baixa renda para que as 
crianças e jovens possam continuar com 
seus estudos. Esta medida também 
pode ser entendida como uma forma de 
apoiar o sistema familiar de cuidados. 
Também foi concedido um auxílio cha-
mado "Proteger", destinado a pessoas 
que perderam seus empregos como 
resultado da crise sanitária. Por sua vez, 
o governo do Panamá lançou o progra-
ma Panamá Solidário, que fornece vale-
-alimentação ou auxílio para pagamen-
tos de contas de energia elétrica como 
forma de ajudar a população mais afeta-
da pela crise.

Enquanto os países relatam um número 
significativo de medidas para evitar a 
destruição do tecido social, buscando 
proporcionar segurança econômica e 
alimentar, os dados estatísticos dos 
órgãos oficiais reconhecem que, apesar 
das políticas adotadas, o crescimento da 
pobreza e da miséria tem sido uma reali-
dade na América Latina durante esta 
pandemia. Segundo estimativas da 
CEPAL, em 2020, o número de pessoas 
na pobreza na América Latina aumenta-
ria 4,4%, empurrando 28,7 milhões de 
pessoas para a pobreza, enquanto a 
extrema pobreza cresceria 2,6%, o que 
representaria um aumento de 15,9 
milhões de pessoas nessa situação.

2.2. Benefícios sociais 

Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/han-
dle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf

  



A Argentina apoiou e apostou muito 
mais na proteção das e dos trabalhado-
res, com medidas como a proibição de 
demissões e suspensões de contratos de 
trabalho devido à pandemia, impondo o 
pagamento do dobro da indenização 
normal em caso de demissões. 

Da mesma forma, concedeu uma renda 
familiar de emergência para desempre-
gados e trabalhadores informais, autô-
nomos, "monotributistas" (trabalhado-
res independentes que  aderem a um 
regime tributário simplificado nesse           
extraordinário para aposentados de 
baixa renda que recebem um único 
benefício. Nesse aspecto, a Argentina 
privilegiou os setores mais desprotegi-
dos, ao contrário das soluções adotadas 
no Uruguai, Brasil e Peru. No caso do 
Uruguai, as medidas mais importantes 
foram a ampliação da cobertura do 
seguro-desemprego e a concessão de 
um subsídio aos trabalhadores da cultu-
ra (ao que poucas pessoas tiveram 
acesso e cujo valor foi muito baixo), mas 
nenhuma medida foi aplicada para pro-
teger os setores mais vulneráveis, ou 
mesmo para proteger os trabalhadores 
em situação de informalidade, que rece-
beram apenas uma cesta básica e que 
representam quase 25% do emprego no 
país.

No caso da República Dominicana, 
como parte do programa FASE, o gover-
no assumiu, total ou parcialmente, o 
pagamento de um auxílio para os traba-
lhadores formais que tiveram sua ativi-
dade de trabalho suspensa devido às 
medidas de proteção contra a covid-19. 

2.3: Situação do emprego: 
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Inicialmente, foi proposto que o auxílio 
fosse concedido por dois meses (abril e 
maio), mas o prazo foi estendido até 
abril de 2021.

Países como o Brasil ou o Panamá ado-
taram uma política mais liberal em 
termos de regulamentação trabalhista. 
No Brasil, por exemplo, a possibilidade e 
características do teletrabalho – tais 
como aplicação e duração – foram deixa-
das a critério do empregador. Ou seja, foi 
concedido um maior poder discricioná-
rio ao empregador, também nos casos 
de suspensão de contratos, antecipação 
de férias ou feriados. A formulação de 
políticas relacionadas à intervenção nas 
relações de trabalho respondeu às dife-
rentes realidades econômicas e políticas 
de cada país. Portanto, as medidas não 
são estritamente comparáveis. O Uru-
guai, por exemplo, tem uma alta taxa de 
informalidade no trabalho (cerca de 25% 
da mão de obra), que, no entanto, repre-
senta um índice baixo no contexto lati-
no-americano, o que requer outros tipos 
de decisões políticas. Países como 
Argentina e Peru, onde o emprego 
formal é menor, possuem uma rede de 
proteção social menos desenvolvida, o 
que exige que, diante de situações 
excepcionais, sejam tomadas medidas 
também excepcionais.



Como pode ser visto no quadro anexo, 
dos 7 países analisados, apenas 2 (Ar-
gentina e Peru) informaram que toma-
ram medidas a esse respeito para 
enfrentar os efeitos da pandemia.6

Como reflexão final desta seção, deve-
mos mais uma vez advertir sobre as pos-
síveis limitações que implica trabalhar 
com os relatórios oficiais apresentados 
pelos países à CEPAL. Como menciona-
mos, isto exclui a possibilidade de uma 
avaliação crítica das medidas adotadas, 
uma vez que os resultados alcançados 
através da implementação dos diversos 
programas não foram incluídos e que 
algumas medidas foram mais focaliza-
das do que o esperado, deixando de fora 
importantes setores da população alta-
mente vulneráveis aos efeitos da crise.

2.4. Medidas tomadas em
relação aos cuidados

6)  Este último aspecto se amplia, no caso dos países andinos, no relatório especial do Observatório 
Laboral das Américas: As condições de trabalho e os direitos das mulheres trabalhadoras de quatro 
países andinos frente à covid-19: Colômbia-Peru-Equador-Bolívia
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A partir da declaração da emergência 
sanitária na região, a CSA apresentou 
propostas de políticas públicas para con-
tribuir a melhorar as condições de vida e 
de trabalho da classe trabalhadora. As 
propostas incluem um imposto sobre 
grandes fortunas, auxílios econômicos, 
distribuição de alimentos para a popula-
ção, oferecimento de medidas de bios-
segurança e equipamentos de proteção 
individual, garantias de direitos para 
trabalhadoras/es, regulamentação do 
teletrabalho em diálogo com as centrais 

3.  Uma breve análise das medidas
tomadas pelos países em comparação
com as diretrizes da CSA
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sindicais, expansão da cobertura e quali-
dade dos sistemas de proteção social, 
proteção das mulheres vítimas de 
violência de gênero e apoio ao trabalho 
de cuidado. Estas medidas fazem parte 
do que está sendo proposto pela organi-
zação como um "Novo Contrato 
Social".7

7) Ver su desarrollo en: ‹https://csa-csi.org/?s=covid›.



Em primeiro lugar, embora os países 
tenham informado sobre um amplo con-
junto de políticas adotadas para enfren-
tar a crise causada pela pandemia, os 
resultados foram insuficientes em 
termos de impactos para reverter a crise 
social e econômica. Isso significa que, 
apesar do reconhecimento dos esforços 
feitos por alguns governos, em geral 
houve, na América Latina, uma deterio-
ração das condições de trabalho e de 
vida, especialmente entre as popula-
ções historicamente desfavorecidas: 
trabalhadoras e trabalhadores, e 
dentro deste grupo, mulheres, negros, 
povos indígenas, entre outros.

Quando estudamos a realidade dos 
países e as medidas adotadas, vemos 
com preocupação alguns pontos que 
não estão sendo tratados com a deter-
minação e a disposição política exigidas 
pela situação. Embora seja possível levar 
em conta a delicada situação fiscal que 
alguns países atravessavam desde antes 
da pandemia, em certos casos há uma 
evidente falta de vontade política para 
implementar medidas de apoio à classe 
trabalhadora. Um exemplo disso é a 
ausência de políticas fiscais progressivas 
destinadas a redistribuir gastos, obten-
do financiamento dos setores mais ricos. 
No momento em que este trabalho foi 
realizado, a Argentina era o único país 
do grupo analisado que havia aprovado 
um imposto sobre grandes fortunas no 
Congresso para financiar as políticas 
necessárias para combater a pandemia.

Embora vários países tenham sofrido 
retrocessos em relação a aumento do 
desemprego, informalidade no trabalho 
e, em geral, nos indicadores de pobreza 
e desigualdade, alguns governos
deram mais ênfase às medidas de recu-
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peração e redistribuição, mesmo em 
situações fiscais difíceis, como no caso 
da Argentina.

Outro aspecto a ser destacado é a com-
binação de ações progressivas com 
outras de natureza regressiva. Um 
exemplo é a Costa Rica, onde foram 
tomadas medidas como a suspensão 
do Imposto sobre o Valor Agregado 
(IVA) em produtos da cesta básica, que 
beneficia principalmente os setores de 
baixa renda, junto com a suspensão dos 
aumentos salariais para funcionários 
públicos. 

Outra situação que evidencia as ambi-
guidades diz respeito ao acesso a produ-
tos de limpeza, higiene e cuidados pes-
soais. Embora a maioria dos países anali-
sados contasse com algum tipo de pro-
grama de distribuição de cestas sanitá-
rias para atender aos grupos mais vulne-
ráveis, nenhuma medida de controle foi 
implementada para limitar o preço 
desses produtos, com exceção da 
Argentina, onde foram constatados 
aumentos abusivos no preço dos pro-
dutos de primeira necessidade.

Em relação a medidas específicas, vários 
países implementaram políticas de 
transferência econômica para famílias 
de baixa renda, utilizando diferentes 
abordagens e alcances: na Costa Rica, 
os planos “Avancemos” e “Crescemos”, 
no Brasil, o Auxílio Emergencial e, na 
Argentina, o Cartão Alimentar. Na 
maioria dos casos, trata-se de estraté-
gias direcionadas, cujo critério é justa-
mente o apoio às pessoas mais pobres, 
excluindo uma grande parcela da popu-
lação que, embora não pertença ao 
grupo da população mais pobre, está 
em condições de pobreza e precisa de 



políticas que garantam o acesso a direi-
tos básicos. Do mesmo modo, este tipo 
de política acaba criando dinâmicas de 
competição entre a população e de 
clientelismo por parte daqueles que 
estão nas instituições. 

Também existem planos de transferên-
cia de dinheiro para as trabalhadoras e 
trabalhadores que tiveram suas ativida-
des suspensas ou suas horas de trabalho 
reduzidas. Na Costa Rica, isto foi feito 
através do Plano “Proteger”, enquanto 
na República Dominicana foi feito atra-
vés do programa FASE. Algumas das 
dificuldades associadas a este tipo de 
instrumento têm a ver, em primeiro 
lugar, com a mercantilização do acesso 
aos direitos básicos, já que estas necessi-
dades são resolvidas com transferências 
monetárias de caráter assistencial, sem 
serem complementadas com políticas 
de controle de preços ou garantia de 
acesso e qualidade na prestação de ser-
viços. Em segundo lugar, os estereótipos 
de gênero são frequentemente reforça-
dos quando as transferências são desti-
nadas aos homens, considerados 
“chefes de família”. 

Na área de proteção ao emprego, as 
medidas tomadas tiveram resultados 
variados. Enquanto alguns países tenta-
ram regular a rescisão do contrato de 
trabalho, proibindo demissões ou dis-
pensas como resultado dos efeitos da 
pandemia, em outros casos a balança 
pendeu para o setor patronal, deixando 
os trabalhadores desprotegidos, sem 
direito a um emprego digno.

Por outro lado, enquanto quase todos os 
países fizeram esforços para regular e 
promover o teletrabalho, nem sempre 
essa medida beneficiou os trabalhado-
res. Isto se deve principalmente à falta 

12

de negociação e diálogo com os sindica-
tos e à liberdade de decisão concedida 
aos empregadores para definir as carac-
terísticas do teletrabalho. Em alguns 
casos, como o Brasil – e também em um 
projeto de lei em discussão parlamentar 
no Uruguai – a “necessidade” de regular 
o teletrabalho foi usada como mecanis-
mo de desregulamentação, reduzindo a 
proteção trabalhista.

Deve-se notar também que os países 
registraram poucas medidas em relação 
à segurança e saúde no trabalho, tais 
como o fornecimento de equipamentos 
de proteção individual, acesso à água 
potável, fornecimento de sabão e álcool 
gel, garantia das condições de distancia-
mento no local de trabalho e nos meios 
de transporte, entre outras, para além 
dos protocolos aprovados em casos de 
detecção de casos positivos. Menos 
comuns ainda foram as medidas toma-
das a partir de negociações bi ou 
tripartites.

Outras áreas têm contado com menos 
esforço por parte dos governos, como, 
por exemplo, a política de cuidados. 
Com exceção da Argentina e, em menor 
medida, do Peru, nenhum país enfati-
zou (para não dizer que simplesmente 
omitiu), políticas para melhorar e abor-
dar o reconhecimento do cuidado, que 
recai normalmente sobre as mulheres, 
principalmente devido a estereótipos de 
gênero. No contexto da pandemia e do 
aumento do teletrabalho, estas tarefas 
se somam às tarefas de trabalho, geran-
do jornadas duplas ou triplas para as 
mulheres. Nos últimos anos, o Uruguai 
desenvolveu um incipiente sistema de 
cuidados, buscando oferecer cobertura 
e acesso a esse tipo de benefício. Apesar 
dos bons indicadores e resultados tanto 
nos cuidados da primeira infância 
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quanto na assistência aos idosos, o país 
começou a abandonar este programa, 
colocando em questão uma ferramenta 
fundamental para combater tanto a 
desigualdade de renda quanto a desi-
gualdade de gênero. Quanto maior a 
presença do Estado e a vontade política 
de implementar políticas democráticas 
como as de cuidados, maior se torna o 
alcance da proteção e cobertura social.

Nos países onde o Estado teve um 
papel passivo em relação às políticas 
sociais durante a pandemia (Uruguai 
ou Brasil), existem sistemas de proteção 
social em menor quantidade e qualida-
de. Esta inação vem acompanhada de 
uma política que dá aos atores privados 
a responsabilidade do Estado, impondo 
lógica e práticas mercantis que estão 
muito distantes dos interesses e necessi-
dades das e dos trabalhadores.

Se somarmos a isso a necessidade de 
fortalecer as organizações da sociedade 
civil e particularmente as sindicais, as 
diferenças, sem dúvida alguma, se apro-
fundam. No momento em que o mundo 
está passando pela maior crise econô-
mica, financeira e social desde, pelo 
menos, a Segunda Guerra Mundial, a 
satisfação das necessidades e a garantia 
dos direitos não podem ser submetidas à 
lógica do mercado. Se não houver um 
Estado democrático, presente, garanti-
dor de direitos e políticas públicas volta-
das para a classe trabalhadora, as conse-
quências desta crise serão ainda mais 
profundas.

Nesse sentido, é possível observar que 
alguns países adotaram medidas simila-
res às propostas apresentadas pela CSA 
para enfrentar a crise resultante da pan-



demia, tais como medidas sanitárias para 
a proteção das e dos trabalhadores, 
enquanto outros optaram pelo oposto: 
precarização das relações trabalhistas 
através de seu desmonte, abandono da 
negociação coletiva, modificação da 
legislação trabalhista em sentido não 
protetor, entre outras políticas trabalhis-
tas regressivas. Há países na América 
Latina que – embora não sejam aborda-
dos neste trabalho – apresentam uma 
situação ainda mais grave, que permitiu 
que trabalhadoras e trabalhadores 
fossem demitidos sem indenização ou 
proteção, sob o pretexto da pandemia.

O papel do Estado é fundamental, e 
deve ter como base princípios demo-
cráticos e participativos para o cumpri-
mento de sua responsabilidade como 
garantidor dos direitos à seguridade e 
proteção social. Essa responsabilidade 
deve responder, por sua vez, a uma série 
de atributos como universalidade, sufici-
ência de benefícios, priorização dos 
desamparados, progressividade na am-
pliação da cobertura e outros princípios. 
Caso contrário, a desigualdade social 
aumentará.
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A análise das medidas adotadas pelos 
governos da região na área de proteção 
social e, em particular, nos sete países 
contemplados por este relatório, em 
contraste com o que foi proposto pela 
CSA no atual contexto, permite algumas 

4. Reflexões finais
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considerações e, sobretudo, uma refle-
xão sobre o futuro, associado à garantia 
de proteção social para a classe trabalha-
dora da região.



O conceito de Renda Básica Universal, 
embora tenha formulações e denomina-
ções diferentes, envolve substancialmen-
te a concessão de um benefício monetá-
rio por parte do Estado, de natureza uni-
versal e incondicional. O montante pode 
variar, embora a proposta geralmente 
aceita seja a de que ele possa cobrir as 
necessidades básicas das pessoas. Em 
alguns casos, propõe-se que cubra o 
nível de renda que marca a fronteira da 
indigência ou da pobreza.

Enquanto se espera que os efeitos da 
pandemia na saúde comecem a diminuir 
à medida que a vacinação avance, há 
consequências sociais que já são visíveis e 
que chegaram para ficar. A primeira é a 
perda de milhões de postos de trabalho, o 
que inevitavelmente aumentará o 
desemprego e a pobreza, muito mais nos 
países periféricos. Um estudo recente 
publicado pela CEPAL e pela OIT8 já 
indica que a América Latina e o Caribe 
será a região que enfrentará mais dificul-
dades para se recuperar da crise. Esta é 
uma das consequências das políticas 
neoliberais que, em crises como esta, 
expõem as falhas estruturais e as desi-
gualdades causadas por este modelo. 

Nesse sentido, é importante destacar 
medidas como as implementadas em 
países como o Uruguai, que nos últimos 
quinze anos realizou reformas estruturais 
em nível estatal através de políticas públi-
cas em áreas fundamentais como saúde, 
educação (Plano Ceibal)9, bem como o 
fortalecimento das comunicações atra-
vés da empresa estatal Antel, com a 
expansão da rede de fibra ótica em todo o 
país, entre outras ações. Se essas políticas 
não existissem, não teria sido possível 
atravessar a crise com um certo êxito. 
Sem um sistema de saúde integrado, 
nacional, universal, sem uma boa cober-
tura de internet, sem computadores para 
que a educação não fosse paralisada e as 
aulas pudessem continuar virtualmente, 
a resposta dada não teria sido possível.

4.1. Estado democrático
e políticas públicas

4.2. A implementação da
renda básica universal 
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Já existe uma grande parcela da popula-
ção não coberta pelos sistemas de prote-
ção social (principalmente trabalhado-
ras/es informais), porém, como resultado 
da crise, ainda mais pessoas ficarão 
desempregadas e fora dos sistemas de 
previdência social. Esta circunstância 
exigirá uma revisão na economia, na 
saúde e na proteção social, e parte dessa 
nova perspectiva deve incorporar a análi-
se de uma questão já levantada antes da 
pandemia e que aparece com maior 
ênfase no debate atual, que é a criação 
da renda básica universal.

8) Disponível  em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---a-
mericas/---ro-li-
ma/---sro-santiago/documents/publication/wcms_760451.pdf
9) O programa consiste na entrega de um computador por criança 
em idade escolar e adolescente no ensino médio.



Basicamente, podem-se distinguir 
dois tipos de renda básica: uma conce-
bida para oferecer uma cobertura 
mínima às pessoas necessitadas, após 
constatação de ausência de uma renda 
de sobrevivência e de outras condições 
para possíveis beneficiários, e outra que 
seria concedida a todas as pessoas como 
parte do reconhecimento de um direito 
fundamental, de maneira irrestrita e, 
portanto, desvinculada do mundo do 
trabalho. Um projeto desta magnitude 
deve estar baseado em princípios 
éticos e políticos suficientemente
sólidos, pela mudança substantiva que 
ele implica. 

Em primeiro lugar, é possível alegar uma 
razão moral e filosófica que coloca no 
centro do debate o fato de que todas as 
pessoas, pelo simples fato de serem 
humanas e pertencerem a uma socie-
dade, têm o direito de viver, correspon-
dendo ao Estado a obrigação de garantir 
pelo menos um valor mínimo de renda 
como manifestação do direito à vida. 

Em segundo lugar, do ponto de vista 
político, seria um complemento neces-
sário para o desenvolvimento e defesa 
do sistema democrático, que necessa-
riamente requer a participação cons-
ciente das pessoas, e elas não podem 
fazer isso sem suas necessidades mate-
riais básicas cobertas. E, em terceiro 
lugar, porque é uma quantia de dinheiro 
que muito provavelmente será destina-
da ao consumo interno, o que tende a 
dinamizar a economia e o mercado10, 
além de ser um fator de coesão social e 
de combate à indigência. 
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Em relação à possibilidade de imple-
mentar uma política de renda básica, 
destacam-se algumas críticas à propos-
ta. Em particular, a natureza incondicio-
nal do benefício tem sido questionada, 
pois tende, segundo essas análises, a 
minar os incentivos para a responsabili-
dade individual, bem como a possível 
contradição em que pode cair com a “so-
ciedade salarial” e com a centralidade e 
função que o trabalho tem em nossas 
sociedades contemporâneas. Vale des-
tacar também que o conceito de renda 
básica tem sido objeto de abordagens 
liberais, baseadas em uma espécie de 
“fim de contradições e conflitos”, razão 
pela qual também é possível que o 
instrumento seja capturado por uma 
tradição conservadora obstinada que 
nada tem a ver com a emancipação das 
e dos trabalhadores a qualquer forma de 
exploração em função das necessidades 
de sobrevivência pessoal e familiar. Da 
mesma forma, pode constituir um me-
canismo de redução da responsabili-
dade do Estado em satisfazer as neces-
sidades básicas, deixando-as para o 
mercado e assumindo que uma renda 
monetária é condição necessária e sufi-
ciente para o acesso a tais necessidades. 

Este é um debate complexo, que faz 
parte da disputa de visões ou caminhos 
a serem adotados em relação às políticas 
sociais. A tendência, como em outras 
questões em nível internacional, é de 
apropriação do conceito por visões de 
mercado, afastando-o de uma perspec-
tiva de direitos e do papel do Estado na 
superação das desigualdades.

10)  Ver este tema nas teorias keynesianas, pós-keynesianas e 
neomarxistas.



Destacada esta complexidade da 
discussão sobre sua natureza e efeitos, 
na atual conjuntura, a renda básica 
pode funcionar muito bem como um 
instrumento para superar os proble-
mas mais urgentes e excepcionais 
relacionados ao risco de exclusão de 
numerosos contingentes de pessoas 
que perderam toda sua renda, mesmo 
aquelas reduzidas, obtidas através de 
empregos precários ou informais. O 
movimento sindical na região, em geral, 
incorporou em sua plataforma ou pro-
gramas de emergência um certo tipo de 
renda básica emergencial, com caráter 
não permanente e focalizada. 

No nível mais “convencional” da seguri-
dade e proteção social, deve-se conside-
rar ainda dois instrumentos internacio-
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nais de primeira ordem na construção da 
ideia de Estado Social – característica do 
século XX  – que permanece absoluta-
mente válida. 

Estas são a Convenção 102 (Normas Míni-
mas de Seguridade Social) e a Recomen-
dação 202 (Pisos Nacionais de Proteção 
Social), ambas da Organização Interna-
cional do Trabalho. No primeiro caso, a 
Convenção identifica o conteúdo essen-
cial da seguridade social através de 
“normas mínimas”, consagrando-as em 
um instrumento internacional altamen-
te flexível que busca alcançar o maior 
número possível de ratificações, a fim de 
proporcionar aos países e seus cidadãos 
melhores condições de vida e uma 
cobertura integral contra as contin-
gências sociais mais comuns.



O mecanismo utilizado pela convenção 
permite a incorporação gradual da 
cobertura de risco, ao regulamentar que 
todo membro que tenha ratificado a 
convenção, deverá aplicar, pelo menos, 
três dos nove benefícios reconhecidos 
no texto, incluindo pelo menos um dos 
seguintes: Desemprego, Velhice, Aci-
dente de Trabalho e Doença Ocupacio-
nal, Invalidez e Sobrevivência.

Quanto ao chamado “piso de proteção 
social”, ele deve ser entendido como o 
conjunto de garantias básicas de seguri-
dade social definidas em nível nacional 
que garantem a proteção para prevenir 
ou diminuir a pobreza, a vulnerabilida-
de e a exclusão social. 

Dois elementos-chave decorrentes da 
recomendação 202 devem ser destaca-
dos, pois explicitam quais garantias bási-
cas devem ser reconhecidas, a saber: 
“segurança social básica de rendimen-
to, situando-se pelo menos a um nível 
mínimo definido no plano nacional, para 
pessoas em idade ativa sem capacidade 
para obter um rendimento suficiente, 
particularmente nos casos de doença, 
desemprego, maternidade e invalidez, e 
(…) seguridade básica do rendimento 
para as pessoas idosas, situando-se pelo 
menos a um nível mínimo definido no 
plano nacional”. 

Como pode apreciar-se, estes elementos 
fundamentais que os Estados devem 
garantir a seus cidadãos coincidem 
totalmente com as demandas da atual 
crise sanitária e econômica resultado da 
resposta à pandemia, e são essenciais 
para minimizar e aliviar os impactos na 
vida das pessoas.

Alguns dos países analisados neste rela-
tório são historicamente mais avançados 
em questões de previdência social 
básica (Uruguai, Argentina), e seus mo-
delos são mais desenvolvidos, em 
termos de cobertura, do que o restante 
da região. Por isso, talvez eles não preci-
sem recorrer à aplicação de pisos básicos 
de proteção social e deveriam, em vez 
disso, ir mais fundo na ampliação de sua 
cobertura de previdência social. Em 
outros casos, porém, dependendo da 
maturidade dos sistemas, provavelmen-
te será necessário estabelecer e garantir 
pisos básicos de proteção social, e 
então avançar em direção a um siste-
ma de seguridade social universal. 
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Por fim, a CSA se opõe a que o custo da 
crise recaia nos trabalhadores. Sem uma 
ação decidida dos Estados em matéria 
de políticas econômicas e sociais, é pos-
sível que um modelo econômico e 
social muito mais concentrado e exclu-
dente surja desta crise. A maior presen-
ça do Estado em áreas fundamentais 
como saúde, educação e trabalho 
deve estar de acordo com seu papel 
de proteger e garantir os direitos 
sociais e trabalhistas, assim como é 
preciso aprofundar ações que promo-
vam o desenvolvimento sustentável e o 
bem-estar social.

O teletrabalho veio para ficar, inaugu-
rando uma nova era em que se apresen-
ta uma nova forma de trabalho, algo 
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4.3. A crise não deve ser
paga pelas trabalhadoras
e trabalhadores

que, por sua vez, exigirá uma regula-
mentação para garantir, e até mesmo 
ampliar, os direitos das pessoas que 
trabalham sob este regime. É preciso 
dedicar especial atenção à reforma 
trabalhista, um aspecto que a CSA já 
denunciou, e que não deve ser aprofun-
dada. Em nome da pandemia e da 
crise sanitária, os direitos fundamen-
tais das trabalhadoras e dos trabalha-
dores, conquistados após anos de 
luta, como o direito à organização, ao 
descanso, às férias, à segurança no 
trabalho, entre outras questões, não 
podem ser violados. Para isso, são 
necessárias políticas públicas para regu-
lamentar e proteger o trabalho.

Nesse sentido, é pertinente analisar a 
pesquisa de opinião elaborada pela 
CSA, em que se observa com preocupa-
ção que, desde o confinamento ou 
paralisação da atividade econômica nos 
países pesquisados, 72,1% dos trabalha-
dores foram demitidos sem justa causa, 



e que 44,3% dos empregadores se recu-
saram a pagar salários. Este tipo de me-
didas foram adotadas unilateralmente, 
sem consenso, deixando de lado o diálo-
go e a negociação coletiva. Assim, 48,8% 
das organizações que participaram da 
pesquisa afirmaram que a negociação 
coletiva foi suspensa de forma unilate-
ral, e quase 28% afirmaram que houve 
violações das liberdades sindicais, 
enquanto quase 77% afirmaram que o 
acesso livre à justiça, frente a essas viola-
ções, não é garantido.

É responsabilidade do Estado formular 
políticas públicas para gerar ações 
concretas de proteção ativa da classe 
trabalhadora. A CSA continuará criti-
cando as medidas adotadas pelos 
governos que não colocam a classe 
trabalhadora no centro e que também 
colocam o custo da crise sobre ela, apro-
fundando as desigualdades evidencia-
das pela pandemia. A CSA continuará 
exigindo políticas públicas democráti-
cas e colaborando com propostas de 
proteção social que contribuam para 
uma sociedade justa, sustentável e 
igualitária para todos.

Isso significa a disputa por um Novo 
Contrato Social no qual as empresas e o 
setor privado em geral também cum-
pram sua função social, contribuindo 
para a proteção social da classe traba-
lhadora, e no qual os Estados e governos 
estabeleçam mecanismos de arrecada-
ção através do imposto sobre grandes 
fortunas e outras medidas que possibili-
tem o financiamento de sistemas de 
proteção social. O funcionamento de 
um diálogo social efetivo e o reconheci-
mento da negociação coletiva continu-
arão sendo uma exigência do movimen-
to sindical nas Américas.

19



ARGENTINA BRASIL URUGUAI PERU PANAMÁ COSTA RICA REPÚBLICA
DOMINICANA

A cobrança das parcelas de 
crédito dos aposentados foi 

suspensa por dois meses.

O pagamento das contribui-
ções pessoais e patronais à 

Previdência Social foi adiado.

A contribuição pessoal para os 
fundos de pensão foi suspensa 
e o valor passou a ser entregue 

ao próprio trabalhador.

Foi liberada às empresas a 
possibilidade de reestrutura-

rem seus empréstimos 
bancários alterando termos, 

taxas e valores 

Adiamento da liquidação do 
imposto de renda e de valor 

agregado.

Foram implementadas 
medidas de redução de 

impostos para pequenas e 
médias empresas durante os 

primeiros meses da crise.

O pagamento de diferentes 
impostos foi adiado para um 

número significativo de 
contribuintes, em resposta ao 
congelamento das atividades.

Foram criadas linhas de crédito 
locais e internacionais para 

enfrentar a crise e garantir a 
cadeia de pagamento.

Foram implementadas políticas 
monetárias para facilitar e 

baratear o crédito, especialmente 
para pequenas e médias 

empresas.

Houve controle da 
especulação no preço de 

comercialização de 
produtos sanitários. 

Foram criados os programas "Fique em 
casa", "FASE" [Fundo de Assistência 
Solidária a Empregados] e "Pa' Ti" 

[Assistência ao Trabalhador Indepen-
dente], como forma de ajudar as famílias 
de baixa renda de trabalhadores formais 

ou informais.

Incentivou-se o trabalho remoto 
em atividades não essenciais

As empresas que permane-
ceram abertas tiveram que 
estabelecer um cronogra-
ma flexível para reduzir o 

risco de contágio.

El programa Pa’ Ti brindó cobertura 
por dos meses a trabajadores que no 

fueran cotizantes de la seguridad 
social y hayan visto cortados sus 
ingresos a causa de la pandemia.

Foi realizada a campanha de 
divulgação "Em casa somos uma 

equipe" com o objetivo de destacar a 
importância da corresponsabilidade 

nos cuidados. 

O programa "Fique em casa" beneficiou os 
trabalhadores informais de baixa renda, 

aumentando a quantia correspondente aos que 
possuem o carnê solidário. O programa 
"Comida em Primeiro Lugar" [Comer es 

Primero, em espanhol] duplicou ou aumentou a 
quantia básica recebida mensalmente pelos 

domicílios que já eram beneficiários.

As autoridades instruíram fornecer férias 
pagas aos funcionários, caso correspon-

desse. Caso contrário, deveria ser 
oferecida uma semana de licença 

remunerada mais uma semana de salário 
às custas da empresa. Nenhuma outra 

ação, tais como seguro-desemprego ou 
auxílio-doença, foi registrada.

No caso do programa FASE, o governo 
assumiu total ou parcialmente o custo das 
transferências de dinheiro para trabalhado-
res formais que tiveram suas atividades de 

trabalho suspensas como resultado das 
medidas de proteção contra a covid-19. Foi 
estabelecido o prazo de vigência de dois 

meses (abril e maio), posteriormente 
prorrogado até abril de 2021.

Foram tomadas medidas para adiar 
possíveis cortes de energia por falta de 

pagamento (prorrogação de 1 mês), 
tentando, ao mesmo tempo, garantir a 
continuidade das telecomunicações.

Foram criadas diferentes medidas de apoio 
econômico às micro e pequenas empresas, 

adiamento do pagamento de impostos, 
acesso ao crédito, criação de um fundo de 

garantia, etc.

A cobrança do IVA sobre os 
produtos da cesta básica foi 

suspensa até 30/6.

O pagamento do aumento 
salarial de 2021 para os trabalha-

dores do governo central foi 
adiado e recomendou-se a outras 

instituições seguir essa linha.

O orçamento nacional foi ajustado 
para reduzir as despesas públicas. O 

detalhamento das áreas que sofreram 
cortes é fundamental para interpretar 

suas consequências.

Através de diferentes canais, foi 
prestada assistência a micro, 

pequenas e médias empresas, 
prorrogação de pagamentos, 

redução do custo do crédito, etc.

Como forma de apoiar as 
famílias de baixa renda, os 

planos "Avancemos" e 
"Crescemos" foram mantidos.

Foi proposta a criação de 
cerca de 10 mil pensões não 

contributivas como uma 
forma de auxílio para idosos 

de baixa renda.

A cobertura de saúde de quem a 
teve interrompida por perder o 

emprego em função da crise, foi 
prorrogada.

Foi concedido um auxílio especial às 
famílias para o cumprimento da 

quarentena obrigatória como 
medida preventiva para conter a 

propagação da covid-19.

Através do Plano Proteger, diferen-
tes benefícios especiais foram 

concedidos a trabalhadores que 
perderam seus empregos ou 

tiveram suas jornadas reduzidas.

As condições de acesso às prestações do 
Fundo de Previdência Social costarrique-

nho foram modificadas em casos de 
contato com pessoas assintomáticas com 

covid-19 que precisam ser isoladas.

Foi criado um subsídio temporário em casos 
de emergência nacional, oferecendo 

cobertura para os trabalhadores formais que 
ficaram sem renda devido à pandemia.

Através de um acordo entre as partes, 
autorizou-se a redução do horário de 
trabalho para aquelas atividades que 
foram particularmente afetadas pela 

pandemia.

Cerca de 50 mil cestas de 
alimentos foram distribuídas 

a pessoas com menos 
recursos.

Incentivou-se o aumento do 
trabalho remoto nos casos 

em que isso foi possível.

Autorizou-se, de forma 
excepcional, a retirada dos 
recursos próprios de cada 
trabalhador nos fundos de 

aposentadoria.

Foram estabelecidos limites 
para declarar a rescisão dos 

contratos de trabalho devido à 
pandemia.

Foram mantidas as políticas 
vigentes em relação aos 

cuidados na primeira infância 
(CENCINAI, PANI e IMAS).

O pagamento do imposto de 
circulação de veículos automo-

tores foi reduzido para 2021.

As regras fiscais vinculadas ao 
Ministério do Trabalho e ao 

Instituto Misto de Auxílio Social 
(IMAS) foram flexibilizadas.

Foi aprovado um plano fiscal para lidar com a 
pandemia, incluindo a redução das 
contribuições dos empregadores à 

seguridade social, redução do IVA na cesta 
básica para famílias de baixa renda e outras 

medidas fiscais temporárias, tais como 
impostos sobre a atividade financeira.

As linhas orçamentárias foram reformula-
das a fim de conter os efeitos da pandemia. 

Uma parte passou por remanejamento e 
outra passou a contar com crédito de 

agências internacionais.

A liquidação de impostos para 
empresas e pessoas físicas foi 

prorrogada.

Foram disponibilizadas linhas 
de crédito para pequenas e 

médias empresas, com 
condições favoráveis em 
termos de prazos e juros.

Redução da taxa de juros de 
referência como forma de 

tornar o crédito mais barato.

Foi criado o Fundo de Apoio às 
microempresas. O objetivo é 
oferecer crédito às pequenas 

empresas.

Foi aprovada a transferência de 
um auxílio familiar universal para 

as famílias que não participam 
do mercado de trabalho formal e 

têm uma renda baixa.

Cerca de 5 milhões de contas 
de energia elétrica de casas de 
baixa renda foram financiadas 

parcialmente.

Subsídios de até 35% foram 
concedidos a empresas para o 
pagamento de contracheques.

O teletrabalho foi autorizado e, caso 
não for compatível com a atividade, 

uma licença remunerada é 
concedida aos trabalhadores.

Foi autorizado o pagamento de indenização 
aos trabalhadores por tempo de serviço. 

Este pagamento faz parte de um modelo 
conhecido como "mochila austríaca", no 
qual as empresas contribuem todos os 

meses a um fundo individual que pode ser 
resgatado pelos trabalhadores em caso de 

demissão.

Foi promulgado o Decreto 
Legislativo Nº 1.499 sobre os 

direitos sociais e trabalhistas das e 
dos trabalhadores domésticos no 

contexto da pandemia.

Foi autorizado um pagamento 
especial para os trabalhadores que 
tiveram resultado positivo no teste 

para covid-19, por até 20 dias. 
Funciona como um auxílio-doença.

Os trabalhadores de baixa renda de 
empresas com menos de 100 

trabalhadores receberam uma renda 
extra durante 3 meses para 

complementar seus rendimentos.

Foi aprovada a transferência de 
renda para famílias de trabalha-

dores autônomos.

Subsídios para empresas de 
transporte, turismo, etc.

Foi aplicado um imposto especial aos 
funcionários públicos com renda superior 

a 15.000 soles (US$ 4.000 ), como forma 
de financiar medidas de apoio frente à 

pandemia. 

Adiamento do pagamento do 
Imposto sobre Valor Agregado 

para pequenas empresas de 
forma temporária.

Criação do FUNDO CORONAVÍRUS como 
forma de obter recursos para amenizar 

os efeitos da pandemia, composto 
principalmente de fundos internacionais 

e impostos de funcionários públicos.

Foi criado um regime especial para a 
instalação de empresas estrangeiras no 

país, com concessão de benefícios fiscais. 
Esta medida busca incentivar o emprego. 

Nenhuma medição sobre seu impacto 
está disponível.

Através da Resolução nº DM-150, de 27 
de abril de 2020, o Governo Nacional 

convocou uma mesa de diálogo 
tripartite, realizada virtualmente, sobre 
o desenvolvimento da economia e do 

trabalho.

Criou-se o programa Panamá 
Solidário para ajudar pessoas em 

situações de vulnerabilidade 
econômica. O programa oferece 

acesso a vales ou pacotes de 
alimentos e energia.

O trabalho remoto foi 
regulamentado e 

incentivado.

O pagamento da eletricidade foi 
suspenso por 4 meses, e 

posteriormente foram concedi-
dos descontos de até 50% para 

pessoas com consumo entre 0 e 
300 kw por mês.

Através de um decreto, foram 
definidas as diretrizes para as 

medidas de ação em empresas 
com trabalhadores afetados pela 

covid-19.

Foi aprovada a Lei 157, que diz 
respeito a medidas temporárias 

para a proteção do emprego.

Não foi declarada 
nenhuma ação ou política 
relacionada aos cuidados.

O programa "Recuperando meu 
bairro" teve como objetivo a criação 

de empregos temporários nas tarefas 
de manutenção ou reconstrução de 

espaços públicos, edifícios, etc.

Os despejos de residências, escritórios 
e estabelecimentos comerciais foram 

suspensos por 4 meses. A dívida 
gerada poderá ser parcelada durante 

os próximos 24 meses.

Adiamento temporário do 
pagamento de impostos 

municipais

Adiamento temporário dos 
pagamentos de empréstimos 

hipotecários.

A evolução do preço dos produtos de 
higiene pessoal foi monitorada (mas não 
fiscalizada). Foi autorizada a isenção de 

impostos para importação de certos 
produtos dessa categoria.

Acordo com comerciantes, 
produtores e intermediários para 
manter os preços dos alimentos, 
produtos sanitários e de higiene, 

durante três meses.

Foram fornecidas cestas de 
alimentos para os trabalhadores 
informais e não beneficiários de 

outros programas sociais.

O montante pago a cada pessoa 
beneficiária dos programas de 

assistência social (Cartão Uruguai 
Social) foi duplicado para alimenta-

ção e outros consumos.

O pagamento de benefícios 
familiares no âmbito do "plano de 
equidade" foi reforçado, com foco 

nas famílias de menor renda.

Foi aprovado uma auxílio 
específico para artistas e 

trabalhadores da arte.

As condições para ter acesso ao 
seguro-desemprego foram 

flexibilizadas.

Não foi declarada 
nenhuma ação ou política 
relacionada aos cuidados.

Durante um mês, foram concedidos 
benefícios especiais de acesso à Internet 

aos titulares dos planos gratuitos da 
empresa estatal de telecomunicações 

(ANTEL).

Isenção de tarifas fixas de serviços básicos 
(água, eletricidade) para empresas de 

setores especialmente afetados (turismo, 
hotéis, restaurantes, instituições, esportes) e 
financiamento de parte do custo da conta 
de energia elétrica nos meses seguintes.

Subsídio aos trabalhadores cuja 
contribuição ocorre sob o formato 

de imposto único.

O pagamento de impostos do 
Simples Nacional foi adiado por 

um período de 6 meses.

A linha de crédito para pequenas e médias 
empresas foi ampliada, com prazos de 

reembolso maiores. O Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES) autorizou a 
suspensão da cobrança de taxas para 

empréstimos concedidos a empresas de 
diferentes setores.

A lei 13.982  criou um auxílio emergencial 
individual e mensal no valor de R$ 600, por um 
período de três meses (depois estendido), para 

ajudar trabalhadores sem emprego formal, 
mas que atuam como trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais (MEI) e 
segurados da Previdência Social. A expectativa 
era de que o auxílio alcançasse 54 milhões de 

beneficiários.

Medidas como o Auxílio Emergencial 
foram cortadas pelo Presidente da 

República no processo de análise de 
elegibilidade, em resposta às recomenda-
ções do Ministério da Economia para não 

aumentar os gastos sociais.

Os requisitos mínimos de capital 
para os bancos foram reduzidos, na 

esperança de que isto aumentasse o 
crédito às empresas, embora esta 

não fosse uma condição.

A taxa de juros aplicada aos 
empréstimos para aposentados e 
pensionistas do INSS foi reduzida.

A comissão cobrada nas 
compras feitas com cartão de 

débito ou crédito foi
reduzida (3 a 2,5 %)

A exportação de produtos 
relacionados ao combate à 

covid-19 foi limitada a fim de 
evitar o desabastecimento local.

A Medida Provisória 946 permitiu 
novos saques em dinheiro do 

FGTS para beneficiários, no valor 
total de R$ 35 bilhões.

A realização do trabalho remoto 
ficou sujeita à discricionariedade 

do empregador sobre como, 
quando e até mesmo quando 

deve ser utilizado. 

Não foi declarada nenhuma 
ação ou política relacionada 

aos cuidados.

No caso dos funcionários 
públicos, os maiores de 60 

anos e aqueles com patolo-
gias crônicas ficaram isentos 

do trabalho presencial.

O INSS pagou a soma de um salário 
mínimo aos trabalhadores que 

tiveram que se ausentar do 
trabalho após o teste para covid-19 

ter resultado positivo.

Foi aprovado o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda (BEM) 

para aqueles que sofreram redução do 
horário de trabalho ou suspensão de 
contrato. Trata-se de uma espécie de 

seguro-desemprego.

Uma linha de crédito especial foi 
aprovada para ajudar as pequenas e 

médias empresas a pagarem sua folha 
de pagamento mensal. Foram 

estabelecidas condições mais flexíveis 
para este empréstimo.

A ANEEL proibiu o corte do 
fornecimento de energia elétrica por 

falta de pagamento durante os 
primeiros meses da pandemia.

O orçamento do Ministério da Mulher 
e da Família, assim como o do 

Ministério da Cidadania, foi ampliado 
com o objetivo de criar programas de 

apoio ao combate da pandemia.

Isenção temporária da 
contribuição à seguridade 
social para os setores mais 
afetados pela pandemia.

Parte do pagamento de impostos 
sobre a renda de profissionais da 

saúde, forças armadas, segurança e 
controle migratório foi isento 

temporariamente.

Os níveis mínimos de reserva 
aplicados aos bancos foram 

reduzidos, desde que esta redução 
se reflita em facilidades de crédito 

para pequenas e médias empresas.

Até 95% do pagamento das 
contribuições patronais à 

previdência social nos setores 
que foram mais afetados pela 

pandemia foi reduzido.

Foram aprovadas linhas de 
crédito com taxa zero e subsídio 

dos custos financeiros para 
pequenos contribuintes e 
trabalhadores autônomos.

Foram aprovadas linhas de crédito 
com taxa zero e subsídio dos custos 

financeiros para pequenos 
contribuintes e trabalhadores 

autônomos.

Foi criado um programa de controle de preços e 
quantidades máximas para bens de consumo 

alimentícios, de higiene pessoal e sanitários 
vinculados ao combate de covid-19. A medida foi 

prorrogada em diversas ocasiões.

Foram concedidos benefícios de 
alívio fiscal para pequenas e médias 
empresas, planos de pagamento de 

impostos, etc.

Foi proibido o corte de 
serviços básicos por falta 

de pagamento.

O programa Cartão Alimentação 
para famílias de baixa renda foi 

estendido para cobrir necessidades 
alimentares.

Já existia o pagamento de auxílio 
doença e foi autorizada a licença 

remunerada no caso de trabalhos 
não essenciais. 

Um auxílio extraordinário foi 
disponibilizado para aposentados 
de baixa renda que recebem um 

único benefício.

Foi criada a Renda Familiar 
de Emergência para pessoas 

desempregadas no setor 
informal, contribuintes 

individuais e beneficiários de 
programas sociais.

As demissões e suspensões como 
resultado da pandemia foram 
proibidas, e, caso a demissão 

ocorresse, uma dupla indenização 
teria que ser paga.

Foram criadas linhas telefônicas de 
ajuda e programas de assistência 

voluntária para pessoas com mais de 
70 anos. 

Foi aprovada a concessão obrigató-
ria de licença remunerada às 

trabalhadoras e trabalhadores 
domésticos durante o período de 

isolamento obrigatório.

Foi estabelecida a transferência de 
recursos adicionais para programas 

destinados a pessoas com deficiências. Em 
relação ao Programa de Auxílio Econômico 

a Domicílios e Instituições para Pessoas 
com Deficiência e ao Programa de Auxílio 

Econômico a Oficinas Protegidas de 
Produção, foram concedidos subsídios não 

reembolsáveis para cobrir os custos 
operacionais e insumos para a prevenção 

da covid-19.

Foi aprovado um pagamento 
extraordinário da AUH 

(Benefício Universal por Filho, 
na sigla em espanhol).

Foi criada uma ajuda compensatória extra 
ao Programa de Assistência Emergencial 

ao Trabalho e Produção- ATP, com o 
objetivo de compensar o salário de 
trabalhadores do setor privado em 
atividades afetadas pela pandemia.

Os despejos foram suspensos, o preço do 
aluguel foi congelado, e os contratos de 
aluguel foram prorrogados automatica-

mente. Estas medidas valem para 
moradias utilizadas como casas 

residenciais, imóveis alugados por 
pequenos empreendedores e profissionais 

autônomos para o exercício de suas 
atividades.

O pagamento das obrigações 
tributárias para os exportadores de 

pequenas e médias empresas 
também foi adiado.

Foi criado um programa de 
assistência financeira às províncias 

para o enfrentamento da crise 
sanitária.

O orçamento destinado ao 
Ministério da Saúde foi 

ampliado.
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