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Introdução

O ano de 2020 foi palco de uma crise planetária sem 
precedentes. A pandemia deixou em evidência a dinâmi-
ca predatória do modelo de desenvolvimento neoliberal, 
a violência e a exploração como a outra face da concen-
tração da riqueza extrema, a persistência das assimetrias 
entre Norte e Sul e dentro destes, as consequências da 
mudança climática e da crise socioecológica sobre os po-
vos e territórios. Diante disso, é urgente dar uma respos-
ta à crise que ponha no centro a justiça social e ambien-
tal, a democracia e o trabalho digno para sustentar a vida 
e não o lucro das empresas transnacionais. 

Nas Américas, a propagação dos contágios se com-
binou com a destruição de milhões de postos de tra-
balho, o aumento do empobrecimento, o recrudesci-
mento da violência contra as mulheres e da violação 
dos direitos humanos. Os sistemas de saúde e prote-
ção social, desmontados durante as últimas décadas, 
colapsaram. O que aconteceu em Guayaquil em abril 
foi dramaticamente replicado nas primeiras semanas 

de 2021 em Manaus (Brasil), em Lima e Callao (Peru) 
e em algumas regiões da Colômbia (entre elas Bogo-
tá). A segunda onda de COVID-19 se desenvolve no 
contexto de uma geopolítica sinistra das vacinas, que 
coloca o lucro das transnacionais farmacêuticas e os 
privilégios das principais potências acima da vida da 
população. 

Diante desse panorama de tendências regressivas, a 
CSA assumiu a tarefa de estudar os impactos desta crise 
múltipla e sistêmica, analisar as respostas e propor saí-
das a partir da visão do movimento de trabalhadoras e 
trabalhadores das Américas. Para esse propósito, a CSA 
conta com a Plataforma de Desenvolvimento das Amé-
ricas (PLADA), uma estratégia contra-hegemônica para 
e a partir da classe trabalhadora e dos povos. Mais re-
centemente, inaugurou o Observatório Laboral das Amé-
ricas, que aspira a se constituir em uma ferramenta de 
informação e análise a serviço da ação programática do 
movimento sindical. 

Impacto socioeconômico da pandemia

Em 2020, na América Latina e Caribe (ALeC), regis-
trou-se uma queda da economia que a CEPAL estima em 
-7,7%1, devido à contração da demanda externa e às me-
didas adotadas que reduziram a demanda interna e limi-
taram a produção de mercadorias e o deslocamento de 

1  CEPAL. (2020). Balance Preliminar de las Economías 
de América Latina y Caribe 2020. Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe, Santiago. Obtido de https://reposito-
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/91/S2000881_
es.pdf

pessoas. A taxa de desocupação aumentou para 10,6% 
em 2020 (2,5 postos percentuais a mais do que em 
2019), ou seja, há 30 milhões de pessoas que atualmente 
procuram emprego e não conseguem (o que se define 
como “desemprego”), enquanto outros 23 milhões de 
pessoas (maioritariamente mulheres) pararam de procu-
rar trabalho (e se definem como “inativas”). A taxa de 
desemprego entre as e os trabalhadores jovens, que já 
era um problema de longo prazo na região, subiu para 
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23,2% no terceiro trimestre de 2020. Durante a pan-
demia perderam-se cerca de 10% dos postos de traba-
lho da região: o emprego assalariado total caiu 6,8%, 
o emprego por conta própria se reduziu em 8,9% e 
o serviço doméstico despencou 19,4%.2 Uma caracte-
rística da crise foi a queda da informalidade laboral, 
em boa medida pela contração do serviço doméstico 
remunerado, do trabalho por conta própria e familiar 
não remunerado e pelo forte impacto em ramos de 
atividade econômica com altos índices de emprego 
em condições de informalidade, como a construção e 
o comércio, segundo a CEPAL.3

2   OIT. (2020). Panorama Laboral 2020. Organização Internacional do Trabajo. Lima: Escritório Regional para América Latina 
e Caribe. Obtido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_764630.
pdf
3 CEPAL. (2020). Op. Cit.
4 OIT. (2020). Op. Cit. 
5 Esses seis países fazem parte do projeto desenvolvido pela CSA em cooperação com a DGB-Bildungswerk da Alemania: 
“Fortalecimento da ação sindical para a defensa dos/as trabalhadores/as nas cadeias de produção nas Américas”. 

Para 2021, espera-se uma recuperação das economias 
da ALeC. No entanto, mesmo se a pandemia for contro-
lada, as medidas sanitárias poderiam voltar a prejudicar 
a criação de empregos, enquanto o grande número de 
pessoas que saiu da atividade eventualmente começaria 
a procurar trabalho novamente. Portanto, é provável que 
a desocupação regional aumente: a OIT projeta uma taxa 
de 11,2% para 2021. A reativação do emprego estará for-
temente condicionada pela lenta recuperação projetada 
e, particularmente entre as mulheres trabalhadoras, pela 
provisão de sistemas de cuidados e pelo retorno presen-
cial para o sistema escolar (OIT, 2020).4

Políticas trabalhistas regressivas durante a pandemia 
Desde o início da pandemia, a CSA manifestou sua 

preocupação pelos impactos sobre os direitos das e dos 
trabalhadores das políticas públicas implementadas. Em 
particular através do Observatório Laboral das Américas, 
apresentou uma série de relatórios e boletins, entre ou-
tros o Relatório sobre o impacto da COVID-19 nos direitos 
trabalhistas e o Boletim 1: Tendências gerais desde o iní-
cio da pandemia. 

Tais documentos, assim como os relatórios da OIT e da 
CEPAL, destacam que as trabalhadoras e trabalhadores (as-
salariados e por conta própria) em condições de informa-
lidade foram os grandes perdedores da pandemia, parti-
cularmente jovens e mulheres. Não obstante, no emprego 
formal assumiram importância dois fenômenos. O primeiro 
é que a flexibilização precarizadora (consagrada em códigos 
e normas trabalhistas) e as baixas taxas de sindicalização e 
de cobertura da negociação coletiva (na maioria dos países 
fragmentada, descentralizada e por empresa) facilitaram a 
perfuração dos pisos de direitos conquistados e deixaram 
em evidência os enormes desafios do movimento sindical 
em matéria de defesa dos postos de trabalho, condições 
trabalhistas, renda e proteção social. 

A segunda questão é a atual ofensiva do capital que, 
utilizando como pretexto a emergência sanitária, busca 
aprofundar a flexibilização das jornadas, baixar custos por 
demissões, reduzir salários e contribuições aos sistemas 

de saúde e aposentadoria. Assim, instalou-se na maioria 
dos países da região uma reforma trabalhista de facto, ba-
seada em medidas de emergência tomadas pelos poderes 
executivos nacionais sem diálogo social de nenhum tipo, 
como é abordado em profundidade no Boletim 1: Tendên-
cias gerais desde o início da pandemia.

Tal como aconteceu nos anos noventa, os governos ten-
tam apresentar como “políticas de proteção do emprego” 
uma série de medidas que aprofundam a precarização e a 
instabilidade trabalhista, alargam as margens de arbitra-
riedade das empresas em relação às e aos trabalhadores 
e limitam o campo de atuação dos sindicatos fomentando 
a individualização do vínculo trabalhista. Os dados de de-
missões e suspensões de contrato sem compensação con-
trastam com as metas enunciadas nas medidas governa-
mentais, que ou fracassaram rotundamente ou ocultavam 
outros objetivos não declarados. Por exemplo, no Panamá 
as suspensões alcançaram 31% da população ocupada na 
categoria de empregado/a no pior momento da crise; mas 
a ampla reforma do Código Trabalhista de agosto de 2020 
não conseguiu um retorno significativo das e dos emprega-
dos a seus postos de trabalho nos meses seguintes. 

Este boletim tem o objetivo de transmitir um panora-
ma geral da situação na região da ALeC, com ênfase em 
seis países: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Pa-
namá e República Dominicana5.
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https://csa-csi.org/2020/10/02/csa-presenta-informe-sobre-impacto-del-covid-19-en-los-derechos-laborales-en-las-americas/
https://csa-csi.org/2020/10/02/csa-presenta-informe-sobre-impacto-del-covid-19-en-los-derechos-laborales-en-las-americas/
https://csa-csi.org/2020/10/30/derechos-laborales-en-las-americas-tendencias-generales-desde-el-inicio-de-la-pandemia/
https://csa-csi.org/2020/10/30/derechos-laborales-en-las-americas-tendencias-generales-desde-el-inicio-de-la-pandemia/


Notas: 

Argentina: Em setembro é registrada uma queda de 1,8% dos em-
pregos formais em relação a dezembro de 2019. Fonte: Relatório sobre 
empregos e salários registrados e taxa de desemprego do INDEC em 
dezembro de 2020. A quantidade de trabalhadores suspensos dimi-
nuiu para 408.000 em outubro, uma contração de 48% entre os meses 
assinalados. Fonte: Panorama do trabalho registrado, janeiro de 2021, 
Ministério do Trabalho, Emprego e Seguridade Social da Nação.

Brasil: Taxa de desemprego em novembro de 2020, dado do IBGE. 
Demissões e contratações, dado anual publicado pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED). As suspensões se baseiam 
em estimativas de beneficiários do Programa Emergencial de Manu-
tenção de Emprego e da Renda por suspensão de contratos, realizadas 
pelo Governo Federal.

Costa Rica: Os dados correspondem à população assalariada com 
incidência laboral: assalariados que se viram afetados pela suspensão 

Quadro 1. Impacto das medidas perante a pandemia em 2020 em países selecionados: 
taxa de desemprego, demissões e suspensões no setor formal do emprego.

País Taxa 
desemprego Demissões Suspensões Reativados

Argentina 11,7% 220.000 777.000 369.000

Brasil 14,2% 15.020.000 24.000.000 15.160.000

Costa Rica 21,3% s/d 71.647 10.023

El Salvador s/d 820.717 s/d s/d

Panamá 18,5% s/d 282.088 93.560

República Dominicana 7,1% 359.179 s/d s/d

de contratos de forma temporária, redução de jornadas de trabalho 
ou outro tipo de mudanças nas condições de trabalho com impacto 
na renda por trabalho ou salário, em setembro-novembro de 2020. As 
suspensões referem às solicitações de suspensão temporária do con-
trato de trabalho aprovadas; os reativados, às suspensões de contrato 
levantadas. A redução da jornada de trabalho foi aplicada em 164.632 
trabalhadores/as. Fontes: INEC-Costa Rica. Pesquisa Contínua de Em-
prego (ECE), 2020; Direção Nacional de Inspeção do Trabalho, Ministé-
rio do Trabalho da Costa Rica.

El Salvador: Fonte: CEPAL, dezembro de 2020

Panamá: Desemprego em setembro de 2020, dados de suspen-
sões e reativações entre 20/03/2020 e 19/11/2020. Fontes: Pesquisa 
telefônica de setembro de 2020 do INEC e Direção Nacional de Traba-
lho e Direções Regionais, Ministério do Trabalho e Desenvolvimento 
Laboral da República do Panamá.

República Dominicana: Fonte: CEPAL, dezembro de 2020.
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ARGENTINA

Foram aplicadas medidas de proibição de demissões. O Estado compensou com 

até dois salários mínimos as e os trabalhadores formais suspensos (Programa de 

Atenção ao Trabalho e à Produção, ATP), substituído no quarto trimestre de 2020 

por um programa similar ao aplicado durante a crise de 2008/2009 (REPRO II). A 

central sindical nacional CGT e os representantes empresariais da indústria acor-

daram uma compensação mínima de 70% do salário aos trabalhadores/as sus-

pensos/as. Essas medidas conseguiram conter a destruição de empregos formais. 

No entanto, as e os trabalhadores em condições de informalidade sofreram enor-

mes perdas de renda e demissões, compensados de maneira parcial e limitada 

pela implementação durante 2020 de uma Renda Familiar Emergencial (IFE).
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BRASIL

Sob o pretexto de evitar a perda de postos de trabalho no início da pandemia, 

foram implementadas medidas que significaram um ataque ao movimento sin-

dical e à classe trabalhadora. Bolsonaro impulsionou, em abril, a Medida Provi-

sória 936 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), em 

seguida sancionada pelo Congresso (Lei 14.020/2020). Embora esta lei mante-

nha temporariamente o emprego, afeta a ação sindical e viola direitos trabalhis-

tas. Permite que (dentro das faixas salariais de até R$ 3.117,00 ou acima de R$ 

12.202,12) possam ser suspensos contratos ou reduzidas jornadas de trabalho 

com redução de salário (de 25%, 50% ou 70%) através de acordos individuais 

ou coletivos sem a participação dos respectivos sindicatos. A Lei 14.020 teve 

vigência de junho a dezembro de 2020 e atualmente sua continuidade está em 

discussão. 

COSTA 
RICA

Em abril, foram aprovadas a redução da jornada de trabalho diante da declara-

ção de uma emergência nacional (Lei 9.832) e a suspensão temporária do con-

trato de trabalho (Decretos No. 42.522-MTSS e 42.248-MTSS). Em maio, em um 

país com uma taxa de desemprego de 21%, 151.000 trabalhadores/as haviam 

sofrido suspensão de contrato ou redução de jornadas de trabalho por até seis 

meses – estendidos mais tarde pelo Congresso até março de 2021 se as firmas 

demonstrarem não poder pagar salários. Não há contribuição do Estado para co-

brir salários. Em casos de suspensão, os/as trabalhadores/as podem ter acesso 

aos seguros desemprego existentes, mas se continuarem recebendo seus salá-

rios deverão depois restituir o tempo de trabalho à empresa.

EL SALVADOR

Durante o período, as organizações sindicais denunciaram que, embora tenham 

sido emitidos decretos ou medidas que ordenavam os empresários a manterem 

os salários para os trabalhadores e trabalhadoras em quarentena, isso não era 

cumprido; pelo contrário, suspenderam os contratos, demitiram ou anteciparam 

férias. Outra modalidade foi oferecer contratos novos, com 50% ou 75% do salá-

rio, o que é proibido por lei, mas foi uma prática constante dos empregadores.

http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covid-19-mtss/archivos/legislacion/42522-MTSS.pdf


1. A vida e a saúde de trabalhadoras, trabalhadores e 
suas famílias é inegociável: o acesso à atenção da saúde, 
tratamentos, cuidados médicos e principalmente a vaci-
nação contra a COVID-19 é um direito – e uma condição 
de possibilidade para a saída da crise – que não pode ficar 
subordinado à lógica mercantilizadora de grandes labo-
ratórios farmacêuticos ou aos interesses geopolíticos das 
principais potências. Urge a implementação e potenciali-
zação do mecanismo Covax da OMS.

2. Proibição efetiva de demissões e compensação de 
salários perante suspensões: para aqueles/as que susten-
tam a vida em suas famílias e comunidades com a renda 

Respostas e propostas 
do movimento sindical

obtida em seus empregos, o trabalho e o salário são um 
direito irrenunciável, e devem estar no centro das políti-
cas de recuperação. Os Estados devem garantir a manu-
tenção dos empregos, da renda e a estabilidade nos pos-
tos de trabalho das/dos trabalhadores, sejam os vínculos 
trabalhistas formais ou informais. 

3. Moratória de direitos e restituição das conquistas 
desmontadas pelas reformas trabalhistas: o movimento 
sindical regional rechaça as reformas trabalhistas pre-
carizadoras de facto concretizadas no contexto da pan-
demia. As medidas de flexibilização laboral agravam a 
crise do emprego, em vez de a resolver. 
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PANAMÁ

Em julho de 2020 foi apresentado o anteprojeto de ley 354 para a reforma tem-

porária do Código Trabalhista e foi ampliamente rejeitado pelas organizações 

sindicais por considerarem que aprofunda a desigualdade social e reduz direi-

tos no Código. Em agosto de 2020, conseguiu aprovação sob a denominada Lei 

157. Na reforma se incluem a extensão até 9 meses do período de suspensão de 

contratos sem direito a salário nem garantia de reintegração ao posto (incluindo 

gestantes), autorização para os empregadores modificarem os turnos de trabal-

ho de maneira unilateral (a negativa por parte do trabalhador ou trabalhadora 

é causa de demissão), extensão da jornada de trabalho até 13 horas diárias e 

redução do pagamento de horas extraordinárias, aos domingos e feriados.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

O Fundo de Assistência Solidária ao Empregado é um auxílio mensal de 5.000 pe-

sos dominicanos (em conceito de “adiantamento de salário”) pago pelo governo 

em nome da empresa empregadora. O valor restante do salário será completado 

pelo empregador, que também continuará pagando as obrigações relativas à se-

guridade social e outros direitos trabalhistas.



4. As medidas e protocolos de prevenção nos lo-
cais de trabalho devem ser matéria de negociação 
coletiva e diálogo social: as suspensões, redução ou 
readequação das jornadas de trabalho, redução de 
salários, protocolos sanitários aplicados ou a imple-
mentação do teletrabalho não podem ficar submeti-
dos à decisão unilateral das empresas ou regulados 
pelos governos sem uma mediação de diálogo social. 

Os avanços registrados na Argentina, onde sindicatos 
da indústria e dos serviços acordaram em mesas bipar-
tites ou tripartites protocolos sanitários e condições 
de trabalho ao longo da pandemia, com importantes 
conquistas em matéria de defensa das convenções co-
letivas de trabalho e dos direitos adquiridos, consti-
tuem um exemplo da importância da negociação cole-
tiva como ferramenta da classe trabalhadora. 


