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COVID-19 E O MUNDO DO TRABALHO 

OBSERVATÓRIO 

 A COVID-19 provoca grande perda de renda do trabalho em todo o mundo. Estima-

se uma diminuição de 8,3% da renda global do trabalho, nos primeiros trimestres 

de 2020, o que representa U$ 3,5 trilhões (4,4% DO PIB Mundial). 

 A maior perda de receita, 10,3%, foi registrado no Américas, enquanto a 

menor perda (6,6%) ocorreram na Ásia e no Pacífico.  

 Estimativas atuais mostram que 93% dos trabalhadores vivem em países onde 

algum tipo de restrição em relação ao local de trabalho continua a ser aplicada e 

32% moram em países onde todos os locais de trabalho foram fechados, exceto 

aqueles considerados essenciais. 

 As últimas estimativas da OIT mostram que as perdas de horas de trabalho 

pioraram durante o primeiro semestre de 2020. Inicialmente previa-se o 

equivalente a 400 milhões de empregos em tempo integral e, hoje, calcula-se 

495 milhões de empregos. 

• América Latina 34 milhões de empregos. 

Fonte: 6º e 7º Edição- La COVID-19 y el 
mundo del trabajo. Séptima edición 



Organização 
Mundial da Saúde 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

RECOMENDAÇÕES 

 Em março de 2020, elevou o estado da contaminação à pandemia pelo novo 

coronavirus (Sars Cov-2 

 

 Em maio - Recomendação de Isolamento Social 

Antes: 

Agora: 

 Diretor da OMS, Dr. Michael Ryan – Ressaltou os problemas económicos, p.ex. 

duplicação das desnutrição infantil – Necessidade de retorno as aulas. 

 Diretor Geral da OMS – Dr. Tedros Adhamon – Afirmou categoricamente que a OMS 

não defende o lockdown como principal meio de controle do vírus (Veja – online – 

12/10/20). 

 Declaração de Barrington – Declara a preocupação com relação as políticas 

restritivas (lockdown), por não considerarem os impactos (danos) não relacionados 

à COVID-19, como saúde física e mental. 



Organização 
Mundial da Saúde 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

RECOMENDAÇÕES 

1.  A transmissão do vírus deve estar controlada. 

2.  O sistema nacional de saúde deve ter a capacidade de detectar, 

testar, isolar e tratar cada caso, e acompanhar a rede de contágio. 

3.  O risco de um surto deve ser minimizado, em especial em ambientes 

como instalações de saúde e asilos. 

4.  Medidas preventivas devem ser implementadas em locais de 

trabalho, escolas e outros locais onde a circulação de pessoas seja 

essencial. 

5.  O risco de importação do vírus deve estar sob controle. 

6.  A sociedade deve estar plenamente educada, engajada para aderir às 

novas normas de convívio social. 



Organização 
Mundial da Saúde 

COVID-19 

FOTES: 



BRASIL 

ESTATÍSTICAS COVID-19 



LINHA DE TENDÊNCIA 

ESTATÍSTICAS COVID-19 

Atualizados em 19/10/20 

Número acumulado de casos = 14.340.787 Número acumulado de óbitos = 390.797 

Taxa de Prevalência de 6,8% 



GOVERNO EMPRESA 

DEVEM SER ADOTADAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 



Abaixo são apresentadas algumas diretrizes para auxílio às empresas, na adoção de 

medidas preventivas contra a Covid-19, para o planejamento da retomada das 

atividades. 

 

 D1. Observar as orientações dos regulamentos e diretrizes federais, 

estaduais e municipais. 

 D2. Observar as orientações sobre o distanciamento social. 

 D3. Promover práticas de boa higiene e conduta. 

 D4. Promover o monitoramento e o acompanhamento da força de trabalho. 

 D5. Promover a orientação e a conscientização dos trabalhadores. 

 D6. Fortalecer as medidas de saúde e segurança do trabalho. 

 D7. Não permitir que pessoas sintomáticas retornem fisicamente ao 

trabalho até que sejam liberadas por um médico. 

DIRETRIZES PARA 

EMPRESAS EM GERAL 



Lei 13.979/20 
Portaria Conjunta nº 19/20 e nº 20/20 
Portaria 188/20 

AÇÕES DA INDÚSTRIA 

EM GERAL 



AÇÕES DA INDÚSTRIA 

EM GERAL 

  4 milhões de itens doados 

 1.072.045 são produção da Firjan SENAI 

 313.216 itens provenientes de doações 
empresariais 

 2.635.213 da articulação empresarial 

 Programa Testes Covid-19 da Firjan SESI 
para trabalhadores da indústria  

 453 lives para empresários  

18 manuais preparados por especialistas 
da Firjan SESI  



DEVEM SER ADOTADAS 

RESULTADO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Taxa de Prevalência na Industria Fluminense 3,6% 

6,8% Taxa de Prevalência no Brasil 



É possível dividir as consequências da pandemia em 

quatro ondas: 
 

OITRO PONTOS DE ATENÇÃO 

SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1ª. 

•    se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde em todos os 
países que tiveram que se preparar às pressas para o cuidado dos pacientes 
graves infectados pela Covid-19 

2ª. 

 

•    está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de 
outras condições clínicas agudas, devido a realocação de verba para o 
enfrentamento da pandemia; 

3ª. 

•tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias 
doenças crônicas; 

 

4ª. 

 

 inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico 
provocados retamente pela infecção ou por seus desdobramentos 
secundários. 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 



DEVEM SER ADOTADAS 

TELETRABALHO DURANTE E APÓS COVID-19 



Obrigado! 

José Luiz P. de Barros 
Tel.: (21) 2563 4715 
E-mail: jbarros@firjan.com.br 


