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A forte crise sanitária, econômica 
e social decorrente da pandemia 
de coronavírus ou COVID-19 tende 
a fortalecer a importância de um 
Sistema de Seguridade forte nos 
países e em nível internacional. 
Tomando como objetivo de qual-
quer Sistema de Seguridade Social 
a garantia de renda para trabalha-
dores ou pessoas que perderam a 
capacidade laboral, seja por idade 
avançada, por problemas de saúde, 
desemprego ou mesmo outras cau-
sas, é óbvio que seu papel é abso-
lutamente fundamental na atual 
crise. Embora as consequências da 
presente crise sejam, em grande 
medida, relativamente imprevisí-
veis, a tendência é que os sistemas 
de Seguridade Social tenham sua 
importância mais amplamente re-
conhecida depois da superação da 
pandemia. Tal perspectiva também 
se embasa na profundidade e na 
disseminação tão ampla de perda 
ou interrupção de renda da atual 
crise que deve gerar relevante 
queda na produção, aumento do 
desemprego e da informalidade 
e incremento generalizado da dí-
vida pública ao redor do mundo. 
Sem medidas compensatórias há 
risco de crescimento da pobre-

za. De acordo com estimativas 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT, 2020), as medidas 
de bloqueio total ou parcial estão 
afetando agora quase 2,7 bilhões 
de trabalhadores, representando 
cerca de 81% da força de trabalho 
do mundo, na medida em em que 
esses trabalhadores vivem em paí-
ses com fechamentos obrigatórios 
ou recomendados.

Com o objetivo de analisar essas 
questões e, mesmo que de forma 
sintética, as respostas no âmbito 
da Seguridade Social e mercado de 
trabalho que os países têm dado 
para minimizar os impactos eco-
nômicos e sociais das necessárias 
políticas de isolamento, o presente 
artigo está organizado da seguinte 
forma: a) na primeira parte, será 
feita uma análise sintética das 
respostas da seguridade social em 
nível internacional para atenuar os 
severos impactos da pandemia de 
coronavírus; b) na segunda seção, 
serão feitas as considerações fi-
nais.  No anexo, há um resumo sin-
tético mais detalhado das medidas 
tomadas pelos diferentes países, 
embora seja um levantamento não 
exaustivo ou definitivo. 

1  Breve Resumo das Principais 
Respostas da Seguridade So-
cial e de Mercado de Trabalho 
em Nível Internacional Ante a 
Crise Decorrente da Pandemia 
do Coronavírus

De acordo com Gentilini, Almenfi 
e Orton (2020), no começo de abril 
de 20202 foi possível identifcar que 
pelo menos 106 países haviam in-
troduzido ou adaptado programas 
de proteção social e de emprego 
em resposta à COVID-19, agregan-
do um total de 418 programas. 
Entre as classes de intervenções, 
a assistência social era a mais uti-
lizada, incluindo um total de 241 
programas, seguida por ações no 
seguro social (116) e intervenções 
no mercado de trabalho (61). 

No âmbito da  assistência social, 
os programas de transferência de 
renda (com ou sem condicionalida-
des) são claramente a intervenção 
mais amplamente utilizada pelos 
governos, contabilizando 124 pro-
gramas em 71 países, ou seja, mais 
da metade (51,5% do total) dos 
esquemas de assistência social. 
Se também fossem consideradas 
outras vertentes de transferência 
de renda como aposentadorias 
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não contributivas, suporte para 
cuidado de crianças e renda básica 
universal única, esses programas 
chegariam a 149, que corresponde 
a cerca de 1/3 do total de progra-
mas (35,6%). Há programas de 
transferência de renda que foram 
adaptados e novos que foram cria-
dos. 

Hong Kong e Singapura estão ado-
tando dois programas de caráter 
universal. No caso de Hong Kong, 
estava planejada uma transferên-
cia única para residentes perma-
nentes com idade superior a 18 
anos. O governo de Singapura in-
troduziu um pagamento de trans-
ferência, dependendo da renda, 
para todos os residentes com 21 
anos ou mais de idade. A distri-
buição de alimentos ou similares 
(vouchers de supermercado, por 
exemplo) também se mostrou uma 
prática entre as mais comuns, bem 
como a renúncia ou postergação 
das mais variadas obrigações fi-
nanceiras.

Houve um número significativo 
de programas de transferência 
de renda que foram criados como 
iniciativas decorrentes da crise da 
Covid-19, mais especificamente, 
pelo menos 54 iniciativas em 36 
países, como por exemplo, Brasil, 
Equador, Peru, Irã, Jordânia e Itália. 
Houve criação de novos programas 
mesmo em países que já tinham 
ações. No caso do Equador, a in-
formação era de uma nova trans-
ferência de 60 dólares introduzida 
para trabalhadores informais que 

tinham renda inferior a 400 dóla-
res por mês. O Irã planejava apoiar 
cerca de 3 milhões de famílias de 
baixa renda sem empregos per-
manentes. Na Jordânia, o governo 
anunciou programa de emergência 
temporário para apoiar famílias 
afetadas pela COVID-19 com pa-
gamentos a cada duas semanas. 
Em março de 2020, o Conselho de 
Ministros do Peru aprovou paga-
mento excepcional para famílias 
vulneráveis ou pobres afetadas 
pela quarentena para ficarem em 
casa. No anexo, há um quadro com 
maiores informações e uma análise 
muito mais detalhada de cada um 
dos países. 

Em países que não introduziram 
novos programas, mas modifica-
ram intervenções preexistentes, 
em geral, essas mudanças segui-
ram as seguintes diretrizes: am-
pliação da cobertura, níveis mais 
altos de benefícios, adiantamen-
tos, simplificação de requisitos 
administrativos, integração de 
esquemas de resposta COVID em 
plataformas de entrega existentes 
e outras soluções inovadoras como 
programas de alimentação escolar 
que entregam comida diretamente 
às casas das crianças ou pontos de 
distribuição próximos.

Vários países fornecem ou irão 
fornecer benefícios em dinheiro 
aos trabalhadores independentes 
afetados por crises (por exemplo, 
Irlanda, Portugal, Nova Zelândia) 
e/ou aqueles no setor informal 
(Índia). Há aqueles que estão redu-

zindo o tempo administrativo ne-
cessário para subsídios por doença 
e desemprego, como por exemplo, 
Suécia e Suíça. Entre as interven-
ções no âmbito da previdência so-
cial, as licenças médicas pagas e os 
subsídios em caso de desemprego 
são medidas comuns.

Finalmente, em termos de pro-
gramas de mercado de trabalho, 
os subsídios salariais desempe-
nham um papel primordial, como 
por exemplo, na Áustria, Bulgá-
ria, Jamaica, Polônia e Portugal. 
As regulamentações trabalhistas 
estão sendo ajustadas na Hungria, 
Panamá e Eslovênia, enquanto 
países como Alemanha e Holanda 
estão implementando programas 
de jornada reduzida (com governos 
cobrindo parte dos custos).

O conjunto de medidas tomadas é 
amplo e engloba uma quantidade 
enorme de países, de tal sorte que 
o levantamento apresentado no 
anexo é bastante reduzido e sin-
tético, mas há as indicações das 
fontes de informações que trazem 
dados mais detalhados.

No Brasil, há que se destacar um 
amplo conjunto de medidas. No 
começo de abril era possível conta-
bilizar cerca de 260 atos legais ou 
normativos relacionados à COVID-
19 ou ao coronavírus no âmbito 
do governo federal, entre Medidas 
Provisórias, Projetos de Lei, Decre-
tos, Portarias e outros.3  Uma pri-
meira ação que merece destaque 
é o chamado auxílio emergencial, 
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que corresponde a um benefício 
no valor de R$ 600,00 (seiscen-
tos reais) mensais ao trabalhador 
que atende cumulativamente os 
seguintes requisitos: a) ser maior 
de 18 (dezoito) anos de idade; b) 
não ter emprego formal ativo; c) 
não ser beneficiário da previdên-
cia, assistência social, seguro-de-
semprego ou outro  programa de 
transferência de renda federal, 
exceto o Bolsa Família; d) ter renda 
familiar mensal per capita  de até 
1/2 (meio) salário mínimo ou a 
renda familiar mensal total seja de 
até 3 (três) salários mínimos; e) no 
ano de 2018, não tenha recebido 
rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, qui-
nhentos e cinquenta e nove reais 
e setenta centavos); f) que exercia 
atividade na condição de micro-
empreendedor individual (MEI), 
contribuinte individual do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), 
trabalhador informal ou desempre-
gado de qualquer natureza, inclusi-
ve o intermitente inativo, inscrito 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚ-
nico) até 20 de março de 2020, ou 
que, nos termos de autodeclaração, 
cumpra o requisito de renda. O re-
cebimento do auxílio emergencial 
está limitado a 2 (dois) membros 
da mesma família e pode haver a 
substituição temporária do bene-
fício do Bolsa Família pelo auxílio 
emergencial. A mulher provedora 
de família monoparental recebe-
rá 2 (duas) cotas do auxílio. As 
condições de renda familiar serão 
verificadas por meio do CadÚnico, 

para os trabalhadores inscritos, e 
por meio de autodeclaração, para 
os não inscritos, por meio de plata-
forma digital. A estimativa inicial 
é que se pagaria cerca de 54,5 mi-
lhões de cotas com valor estimado 
de cerca de R$ 98,2 bilhões. Esta 
medida foi sancionada por meio da 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, 
mas o Congresso já estava debaten-
do ampliações adicionais ao auxílio 
emergencial. 

A Medida Provisória (MP) nº 927 
estabeleceu que, no ano de 2020, 
o pagamento do 13º dos benefi-
ciários da previdência social que, 
durante este ano, tenham recebido 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
aposentadoria, pensão por morte 
ou auxílio-reclusão será nas com-
petências de abril e maio, sendo 
que o cronograma normal é agosto 
e novembro. A citada MP também 
dispõe sobre as medidas trabalhis-
tas para enfrentamento da crise da 
COVID-19. Mais especificamente, 
foi estabelecido que para enfrentar 
os efeitos econômicos negativos 
e preservar o emprego e a renda, 
os empregadores poderão adotar, 
dentre outras, as seguintes medi-
das: o teletrabalho, a antecipação 
de férias individuais, a concessão 
de férias coletivas, o aproveitamen-
to e a antecipação de feriados,  o 
banco de horas e o diferimento do 
recolhimento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).  

A Medida Provisória nº 936, de 1º 
de abril de 2020, instituiu o Pro-
grama Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda. Também 
na linha de preservação de postos 
de trabalho, a Medida Provisória 
nº 944, de 3 abril, instituiu o Pro-
grama Emergencial de Suporte a 
Empregos, destinado à realização 
de operações de crédito com em-
presários, sociedades empresariais 
e sociedades cooperativas, excetu-
adas as sociedades de crédito, com 
a finalidade de pagamento de folha 
salarial de seus empregados.

A Portaria nº 139, do Ministério da 
Economia, prorrogou o prazo para 
o recolhimento de tributos fede-
rais, sendo a amplitude de tal me-
dida posteriormente ampliada pela 
Portaria nº 150. Também houve 
redução do teto da taxa de juros 
do empréstimo consignado para 
aposentados e pensionistas do 
INSS de 2,08% para 1,8% ao mês 
e extensão do prazo de 72 para 84 
meses. De modo geral, o conjunto 
de medidas é muito amplo para ser 
apresentado neste artigo de forma 
detalhada4, mas em linha com as 
melhores práticas internacionais 
no âmbito da Seguridade e merca-
do de trabalho.

2 Considerações Finais

A atual crise sanitária, econômica e 
social provocada pela Pandemia de 
Coronavírus tem gerado uma gran-
de profusão de ações por parte dos 
governos da maior parte dos países. 
Como colocado, a presente crise 
denota a importância de ter um ro-
busto Sistema de Seguridade Social.  
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Levantamento realizado aponta 
pelo menos 418 programas na área 
de Assistência e/ou Seguro Social e 
mercado de trabalho em pelo menos 
106 países. A maior parte das me-
didas estava na área da Assistência 
Social, destacando-se os programas 
de transferência de renda. As inicia-
tivas decorriam tanto de alterações 
em programas já existentes como 
também da criação de novas inicia-
tivas. No atual contexto, também 
parecem fundamentais medidas de 
mercado de trabalho que busquem 
preservar empregos e renda. No 
caso brasileiro, como superficial-
mente apresentado, também há um 
grande conjunto de medidas tanto 
no âmbito da Seguridade Social 
como também aquelas voltadas 
para a preservação do emprego e 
da renda. 

Em nível mundial, pode-se esperar 
forte retração da atividade econô-
mica, rápido e grande incremento 
do desemprego, da informalidade 
e da pobreza. Como colocado pela 
OIT (2020), 2 bilhões de pessoas 
trabalham informalmente, a maio-
ria em países emergentes e em 
desenvolvimento. Em geral, esses 
trabalhadores informais carecem 
da proteção básica que empregos 
formais geralmente proporcio-
nam, incluindo acesso a serviços de 
saúde e não têm renda se pararem 
de trabalhar em caso de doença. 
Ademais, tendem a trabalhar em 
setores econômicos que não ape-
nas apresentam um alto risco de 
infecção por vírus, mas também 
são diretamente afetados por me-

didas de bloqueio. Neste sentido, 
medidas como o auxílio emergen-
cial no Brasil são extremamente 
necessárias na atual conjuntura. 
A OIT (2020) recomenda que as 
respostas devem se concentrar em 
dois objetivos imediatos: medidas 
de proteção à saúde e apoio eco-
nômico, visando a preservação de 
empregos e renda, tanto pelo lado 
da oferta quanto da demanda.

Como colocado pela CEPAL (2020), 
embora não se saiba quanto tempo 
durará a crise ou qual a forma ou 
velocidade da recuperação, quanto 
mais rápida e robusta a resposta, 
maior será a atenuação dos rele-
vantes efeitos negativos. De qual-
quer forma, a COVID-19 terá sérios 
efeitos no curto e no longo prazos 
sobre a oferta e a demanda nos ní-
veis agregado e setorial. O estudo 
da CEPAL (2020) também aponta 
para problemas de redução da 
liquidez, retração do comércio in-
ternacional e aumento do endivida-
mento. Embora seja difícil prever o 
tamanho da retração econômica, a 
previsão da Goldman Sachs de 24 
de março de 2020 previa quedas 
anuais no PIB de 3,8% nos Estados 
Unidos, de 9% na zona do euro e de 
2,1% no Japão. Este é um cenário 
de recessão global. Além disso, as 
economias podem até enfrentar 
uma contração de médio prazo sem 
a perspectiva de uma recuperação 
rápida.

A CEPAL (2020), antes da pande-
mia, projetava para a América La-
tina e o Caribe um crescimento má-

ximo de 1,3% em 2020. Mas, com a 
atual crise, a estimativa inicial é de 
queda do PIB de pelo menos 1,8%. 
Contudo, à medida que a pandemia 
evolui, as previsões de contrações 
entre 3% e 4%, ou até mais, não 
podem ser descartadas. O impacto 
econômico final dependerá das 
ações tomadas nos níveis nacio-
nal, regional e global. A projeção 
da CEPAL (2020) é que a pobreza 
poderia crescer de 30,3% para 
33,8% da população, entre 2019 e 
2020, e a extrema pobreza, de 11% 
para 13,3% na mesma compara-
ção. Esse cenário é agravado pelo 
fato de que a proteção social na 
América Latina e no Caribe já era 
inadequada mesmo antes da crise 
com altas taxas de informalidade 
e aumento do trabalho por conta 
própria. Poucos países têm bene-
fícios de desemprego, sendo que, 
em 2019, apenas  Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador e Uruguai 
tinham trabalhadores do setor for-
mal com seguro-desemprego. As 
recomendações da CEPAL (2020) 
são estímulo f iscal para apoiar 
os serviços de saúde e proteger a 
renda e o emprego, bem como os 
sistemas de proteção social preci-
sam ser fortalecidos para apoiar 
populações vulneráveis.

O Banco Mundial estava prevendo 
uma retração do PIB real da ordem 
de 4,6% para a região da América 
Latina e Caribe no ano de 2020, 
mas há um relevante grau de in-
certeza em relação a previsões na 
atual conjuntura. Os canais pelos 
quais choques externos adversos 
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afetarão as economias da América 
Latina variam de país para país, 
mas certamente as medidas de 
contenção adotadas para retardar 
a propagação da epidemia resul-
taram em uma forte desacelera-
ção do crescimento econômico na 
China e entre os países do G7, duas 
potências econômicas cujo desem-
penho tem impacto relevante na 
economia da América Latina e do 
Caribe. Também se pode esperar 
que os preços das commodities 
caiam acentuadamente, com conse-
quências deletérias para a região. 
O transporte aéreo foi reduzido de 
forma drástica e o turismo entrou 
em colapso, que também deve ter 
um impacto adverso, em especial 
nos países do Caribe.

Embora exista muita incerteza em 
relação aos impactos econômicos 
e sociais da presente crise, parece 
inevitável que haverá queda re-
levante na produção, aumento do 
desemprego e da informalidade, 
bem como risco de crescimento 
da pobreza. Apesar da esperada 
queda no PIB de forma generali-
zada, também haverá, de forma 
relativamente duradotura, impor-
tante alteração na composição da 
demanda. Parece difícil acreditar 
em uma rápida recuperação da 
demanda em determinados setores 
ou atividades − como por exemplo, 
cinemas, shoppings, transporte 
aéreo, turismo e outros −  pelo 
provável e esperado receio de boa 
parte da população em realizar 
determinadas atividades. Por outro 
lado, algumas atividades ou setores 

podem ou devem ter crescimento 
da demanda, como por exemplo, 
serviços/equipamentos médicos, 
indústria farmacêutica, álcool em 
gel e máscaras. Enfim, espera-se 
queda na demanda, mas também 
importantes alterações na compo-
sição da demanda e, neste sentido, 
parecem importantes medidas de 
políticas públicas que busquem 
facilitar a realocação de recursos 
que será necessária e desejável. O 
aumento do endividamento público 
também parece inevitável, sendo 
apenas importante transformar, 
da melhor forma possível, esse 
aumento em mudanças estruturais 
em relação a alguns problemas que 
agravam a crise, como por exem-
plo, a oferta reduzida de leitos em 
hospitais ou mesmo a precariedade 
no transporte coletivo. 

Certamente, a atual crise é muito 
severa em todos os campos e exige 
esforços múltiplos em diversas 
áreas para superar a pandemia, 
evitar o estrangulamento do sis-
tema de saúde e salvar vidas. Além 
disso, exigirá um grande esquema 
de proteção social para garantir 
emprego e renda em nível mundial.
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Anexo

País Resumo de Algumas Medidas

Alemanha Trabalhadores independentes e pequenas empresas podem receber ajuda de emergência única do governo federal, dependen-

do do tamanho da empresa. A condição é que as dificuldades econômicas estejam diretamente ligadas à crise da COVID-19 e 

que os danos ocorreram após 11 de março de 2020. O governo federal está estendendo linhas de crédito e garantias estatais 

para empresas por meio do banco federal de investimentos KfW. O período para o emprego de curta duração em condições 

privilegiadas aumentou de 70 para 115 dias por ano.

Argentina Crédito para pagamentos de salários para micro e pequenas empresas; criação de novo programa de transferência chamado de 

renda familiar de emergência: excepcional benefício monetário não contributivo para argentinos e residentes, entre 18 e 65 anos 

de idade, desempregados, que trabalham na economia informal, sejam monotributistas (categorias inferiores) ou trabalhadores 

domésticos. Um único membro do grupo familiar é pago; criação de programa de assistência de emergência ao trabalho e à 

produção. Fundo Argentino de Garantia (FoGAr): o governo criou um Fundo Específico para conceder garantias para facilitar o 

acesso a empréstimos para capital de giro, incluindo pagamentos de salários, contribuições e contribuições de empregadores, 

pelas Micro, Pequenas e e Médias Empresas.

Áustria O pacote fiscal total é de 38 bilhões de euros (cerca de 9% do PIB). Foi introduzido um trabalho de curta duração, permitindo 

uma redução de 10% no horário de trabalho, de 80 a 90% do salário normal. Os empregadores pagarão apenas as horas 

trabalhadas, enquanto o restante será pago a partir do orçamento. Destinados recursos para garantir empréstimos às micro e 

pequenas empresas no setor do turismo, a fim de atenuar problemas de liquidez. Trabalhadores com crianças menores de 14 

anos podem obter licença adicional por até três semanas. Até o final de abril, o governo reembolsará os empregadores por um 

terço dos salários dos trabalhadores que tirarem essa licença especial. Programa especial “Os comerciantes ajudam os comer-

ciantes”, acordado pela associação de varejistas, na qual os trabalhadores do varejo podem ser realocados das empresas de 

alimentos e não-alimentares, para proteger o emprego em alguns setores e fortalecer a capacidade de outros.

Austrália Em 30 de março, o governo anunciou pagamento para ajudar a manter os australianos em empregos, apesar do impacto eco-

nômico expressivo da COVID-19. O JobKeeper Payment ajuda as empresas significativamente afetadas pela COVID-19 a cobrir 

os custos dos salários de seus funcionários. O governo australiano lançou um site do Jobs Hub para ajudar os australianos a 

encontrar trabalho durante a pandemia da COVID-19.

Bélgica Água, gás e eletricidade não serão cortados durante a crise da COVID-19. Ampliação do seguro-desemprego e postergação 

das contribuições para Seguridade Social. 

Bulgária O Fundo de Desemprego pagará 60% da renda dos empregados dos setores mais fortemente influenciados pela crise da COVID-19 

por até três meses. Diferimento do pagamento de impostos. 

Canadá Garantia de suporte de renda para aqueles que não se qualificam para o recebimento do seguro-desemprego e medidas na 

área de segurança alimentar. Subsídio salarial de Emergência do Canadá para empresas qualificadas para ajudar a manter e 

devolver trabalhadores à folha de pagamento; adiamento do imposto de renda; aumento do crédito disponível para pequenas, 

médias e grandes empresas, incluindo a criação de um novo programa de disponibilidade de crédito comercial; criação de uma 

nova conta comercial de emergência do Canadá, que fornecerá empréstimos para pequenas empresas e sem fins lucrativos.
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Chile Transferência de renda para aqueles sem trabalho formal − bônus equivalente ao bônus de subsídio para uma família (SUF), 

que beneficiará 2 milhões de pessoas sem trabalho formal. Licença remunerada (garantida pelo Fundo de Solidariedade ao 

Desemprego) para todos os trabalhadores, públicos e privados, que, por motivos de emergência, devem permanecer em casa 

sem a possibilidade de trabalho remoto.

China Apoio a empresas envolvidas em suprimentos médicos, transporte e suprimento diário. Medidas financeiras para ajudar micro 

e pequenas empresas. Assistência social de desemprego por até seis meses para os desempregados não elegíveis para bene-

fícios de seguro social de desemprego. Maior assistência social às famílias em dificuldades.

Colômbia Ampliação de programa de transferência de renda já existente e criação de novo programa voltado para os trabalhadores infor-

mais. Destinados US$ 70 bilhões no Fundo Nacional de Garantias para proteger entidades como o Banco Agrário, o Bancoldex 

e o Finder para apoiar alívio financeiro para empresas, microempresários e pessoas físicas, sendo US$ 20 bilhões para micro, 

pequeno e médio empresário.

Coreia do Sul O governo decidiu oferecer pagamentos emergenciais a famílias na faixa de renda inferior (novo programa de transferência de 

renda). O governo apoiará, financeiramente, a assistência à infância para famílias de baixa renda à medida que passam da 

creche infantil para a assistência domiciliar. Introdução de subsídios para retenção de emprego por três meses.

Costa Rica Adiantamento no pagamento de aposentados e implementação de programa de transferência de renda condicionada. Plano 

PROTEGER com o objetivo de atender as consequências do coronavírus COVID-19, em busca de resguardar as pessoas, os 

trabalhadores e as empresas.

Dinamarca As autoridades responderam à crise em andamento, fornecendo apoio fiscal discricionário na ordem de 2,5% do PIB (cerca de 

60 bilhões de coroas dinamarquesas). O aumento dos gastos financiará principalmente necessidades adicionais de assistência 

médica e medidas orçamentárias extraordinárias para apoiar trabalhadores e empresas. Para as empresas que sofrem grandes 

quedas na demanda, os funcionários podem ser enviados para casa e o governo cobrirá 75% do salário (máximo de 3.100 euros) 

se a empresa prometer não demitir nenhum trabalhador por razões econômicas. Este programa durará três meses.

El Salvador O governo obrigou as empresas privadas a garantir quarentena de categorias específicas de trabalhadores, incluindo aqueles 

com mais de 60 anos, mulheres grávidas ou com condições preexistentes. Esses trabalhadores receberão uma licença médica 

paga por 30 dias. A “Lei de Responsabilidade Fiscal pela Sustentabilidade das Finanças Públicas e Desenvolvimento Social” 

está suspensa temporariamente, enquanto a Emergência Nacional pela COVID-19 durar e, consequentemente, a aplicação dos 

parâmetros e metas fiscais exigidas na referida Lei. Bônus mensal por domicílio será concedido a pessoas que não têm vínculo 

empregatício, sem renda permanente e que foram economicamente afetadas pela pandemia, desde que cumpram a quarentena 

domiciliar por 30 dias.

Espanha Uma das medidas para apoiar as famílias foi garantir o direito básico à alimentação de crianças vulneráveis afetadas pelo 

fechamento das escolas. Governo destinou 300 milhões de euros para um fundo extraordinário de contingência para apoiar 

serviços sociais, com atenção especial a idosos e dependentes. Introdução de um benefício familiar para pagar aos pais que 

precisam cuidar de seus filhos durante o fechamento das salas de aula pela Covid-19 e quando sua empresa não puder oferecer 

alternativas. Foi aprovada linha de financiamento específica pelo Instituto Oficial de Crédito no valor de 400 milhões de euros 

para atender às necessidades de liquidez de empresas e trabalhadores independentes no setor de turismo, além de atividades 

relacionadas que estão sendo afetadas.
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Estados Unidos A Lei de Combate ao Coronavírus permite que os pais que cuidam de crianças cujas escolas fecharam tenham 12 semanas de 

licença familiar remunerada. Isso inclui duas semanas de licença médica paga com 100% do salário normal da pessoa, até US $ 

511 por dia. Também fornecerá até 12 semanas de licença médica e familiar remunerada em 67% do salário normal da pessoa, 

até US $ 200 por dia. Trabalhadores do setor de TI e trabalhadores independentes também obtêm esses benefícios na forma de 

um crédito fiscal. Fornecimento a pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos compostas por 500 funcionários ou 

menos, com quase US$ 350 bilhões em empréstimos; expansão do programa de empréstimos de emergência para desastres 

dos EUA, financiando US$ 10 bilhões em adiantamentos em pedidos de empréstimos para ajudar pequenas empresas a cobrir 

despesas como licença médica, folha de pagamento e aluguel; créditos fiscais de US$ 5.000 para salários pagos a cada funcio-

nário por empresas afetada adversamente pelo coronavírus.

Equador Novo programa de transferência de renda de US$ 60 para trabalhadores informais que ganham menos de US$ 400 por mês. 

Seriam US$ 60 dólares em abril e mais US$ 60 em maio.

Egito Ampliação do programa de transferência de renda existente e criação de novo programa. Adição de 60 mil pessoas ao programa 

de transferências monetárias “Takaful & Karama Program”. Suspensão de escolas e universidades, desenvolvimento de ferra-

mentas de e-learning. Fechamento de aeroportos de 19 de março a 15 de abril.

França Prestações especiais de desemprego para empregados que pararam de trabalhar. A empresa compensa 70% do salário bruto. 

Os assalariados com salário mínimo são remunerados a 100%. A empresa será integralmente reembolsada pelo Estado para 

quem faturar até 6.927 euros de valor bruto mensal, ou seja, 4,5 vezes o salário mínimo.

Finlândia Reconhecimento temporário de empreendedores e freelancers como beneficiários de benefícios de desemprego; eliminação do 

período de espera por benefícios de desemprego.

Grécia O pagamento do subsídio de desemprego será prorrogado por dois meses para aqueles cujo direito termina em 31 de março. 

Transferência de renda  para cerca de 500.000 funcionários em empresas / negócios fechados por causa da COVID e também 

para trabalhadores por conta própria. Na verdade, transferências para indivíduos vulneráveis, para funcionários de empresas 

atingidas, freelancers e trabalhadores independentes. Licença remunerada para pais que têm filhos que não frequentam a 

escola; suporte de liquidez a empresas afetadas por meio de empréstimos, garantias de empréstimos, bonificações de juros e 

pagamentos diferidos de contribuições fiscais e previdenciárias. Como pré-requisito para a suspensão de impostos, as empre-

sas precisam reter todos os seus trabalhadores.

Holanda O governo anunciou uma provisão de três meses para trabalhadores independentes com problemas financeiros. Qualquer 

empresa que espere perder pelo menos 20% de sua receita poderá solicitar à Agência de Seguro-Desemprego subsídio que 

lhe permita pagar o salário de seus funcionários por três meses (até um máximo de 90% do salário, dependendo da perda do 

volume de negócios), com a possibilidade de prorrogá-lo por mais três meses. Escolas e universidades estão fechadas, pelo 

menos até as férias de maio. Acordos especiais são feitos para as necessidades de educação e creche dos filhos de pessoas 

nas chamadas "profissões cruciais".

Honduras Garantia de estabilidade no emprego, bem como a concessão de uma contribuição solidária, que garanta a sobrevivência 

dos trabalhadores. O Regime de Contribuição Privada (RAP) participará como colaborador e concederá a seus afiliados um 

adiantamento dos valores que eles têm a seu favor. O adiantamento será dividido em três pagamentos mensais sucessivos 

de igual valor a serem desembolsados em três meses; garantia de acesso à seguridade social. Os trabalhadores manterão o 

benefício do acesso à saúde através do Instituto de Seguridade Social de Honduras (IHSS), mesmo quando as contribuições 

forem suspensas devido à suspensão do trabalho ou ao período da Emergência Nacional; interrupção temporária da cobrança 

de contribuições do empregador até três meses a partir de março de 2020.

Índia Transferências diretas em dinheiro de US$ 13 para pensionistas pobres, viúvas e deficientes, e US$ 19,6 serão transferidos em 

prestações para 200 milhões de mulheres. 
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Irã Planejamento para apoiar cerca de 3 milhões de famílias de baixa renda sem empregos permanentes com transferências de 

renda.

Irlanda Esquema COVID-19 de Subsídio Salarial reembolsa os empregadores em até 70% do salário de um funcionário até um nível de 

€ 410 para permitir que os empregadores paguem seus funcionários durante a atual pandemia; Benefício de Doença Avançada 

COVID-19 (“subsídio por doença”) de € 350 por semana para indivíduos em quarentena com certificação médica (por no máximo 

duas semanas) para minimizar qualquer desestímulo que os trabalhadores e os trabalhadores independentes possam ter contra 

o autoisolamento; pagamento de desemprego pandêmico COVID-19 disponível a todos os funcionários e trabalhadores indepen-

dentes que perderam o emprego devido a uma desaceleração da atividade econômica causada pela pandemia da COVID-19.

Israel A Histadrut (Organização Geral dos Trabalhadores) e o governo fizeram acordo de férias remuneradas para trabalhadores do 

setor público. Trata-se de um acordo de férias coletivas para os trabalhadores que precisam ficar longe do trabalho; relaxamento 

das exigências para obter subsídios e subsídios de desemprego para trabalhadores demitidos; subsídios para trabalhadores 

independentes e micro e pequenas empresas; e pagamentos diferidos de imposto de renda, IVA, imposto predial, contribuição 

previdenciária e contas de luz e água. 

Itália Os pais de crianças com menos de 12 anos podem se afastar por até 15 dias a partir de 5 de março de 2020, recebendo 50% 

do salário pago pelo Estado. Os trabalhadores terão sua ausência no trabalho de quarentena considerada como licença médica, 

com os custos pagos pelo Estado. Suspensão do pagamento de impostos e hipotecas; bônus de até € 100 para trabalhado-

res com uma renda anual bruta de até € 40.000 que trabalharam em março de 2020; Retenção de emprego com suporte de 

renda (80% do salário bruto e contribuição previdenciária total) durante períodos de interrupção temporária ou permanente 

da produção resultante de dificuldades econômicas, industriais ou financeiras. Renda mensal para trabalhadores sazonais e 

independentes.

Jamaica Antecipação do pagamento do programa de transferência de renda existente e criação de novo programa. 

Japão Um subsídio planejado reembolsará dois terços do subsídio de férias de um empregador de Micro e Pequena Empresa ou me-

tade para uma grande empresa. Estabelecimento de um programa de empréstimo especial COVID-19 (na escala de 500 bilhões 

de ienes) e redução da taxa de juros, para fornecer apoio financeiro a micro, pequenas e médias empresas.

Kosovo Medidas no campo das transferências de renda. Pagamento antecipado das aposentadorias e pensões. 

Malásia Afastamento por doença: cerca de US$ 150 serão fornecidos por funcionário/mês por até seis meses para os trabalhadores que 

são obrigados a tirar uma licença sem remuneração a partir de 1º de março de 2020. O benefício será disponibilizado através do 

Sistema de Seguro de Emprego (EIS), sendo direcionado a trabalhadores com renda mensal inferior a RM 4.000 (cerca de US$ 

1.000). Fundos especiais para associações de agricultores e pescadores para desenvolver projetos agroalimentares de curto 

prazo que possam gerar renda dentro de 3-6 meses. Programa de subsídio por salário para empresas com trabalhadores locais 

que ganhem RM 4.000 e que estejam registradas desde 1º de janeiro de 2020. 

México Adiantamento no pagamento de aposentadorias.

Noruega Mudanças/Ampliação no seguro-desemprego. Subsídios salariais maiores para demissões temporárias e benefícios de desem-

prego mais generosos; diferimento de pagamentos de impostos; estabelecimento de um regime de garantia governamental para 

empréstimos bancários. Subsídios salariais para demissões temporárias por meio do seguro-desemprego, cuja elegibilidade no 

trabalho foi reduzida de 50% para 40%.

Nova Zelândia Serão gastos US$ 126 milhões para benefícios decorrentes de licença e isolamento. Aqueles que necessitarem ficar em isola-

mento ou cuidarem de alguém doente receberão o mesmo valor do subsídio salarial. O benefício será pago aos empregadores 

para repassar aos funcionários que precisam se autoisolar por 14 dias.
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Panamá Governo aprovou o decreto executivo que permite a modificação temporária dos dias úteis; o uso do teletrabalho de acordo 

com a legislação existente e a natureza do trabalho; consideração especial com trabalhadores com mais de 60 anos; e outras 

medidas relacionadas à mobilidade e remuneração do trabalho. Descontos às tarifas de serviços de eletricidade entre 1º de 

abril e 30 de junho de 2020. US$ 75 ou US$ 100 serão entregues aos panamenhos mais carentes de recursos econômicos ou 

afetados pelo fechamento de empresas para compra de alimentos e medicamentos.

Paraguai Ampliação dos programas de transferência de renda. Reprogramação do pagamento de dívidas, mediante provisões do Banco 

Central e dos Bancos Comerciais. Subsídio para funcionários formais. Subsídio para funcionários formais que ganham até 2 

salários mínimos e cujos contratos de trabalho estão suspensos devido à interrupção de atividades em virtude do coronavírus. 

O subsídio será de 50% do salário mínimo. Subsídio para trabalhadores informais: criado para conceder um subsídio de 25% do 

salário mínimo pago aos trabalhadores informais (Lei nº 6524). Pagamento diferido de contribuições para a previdência social.

Peru Adiantamento da transferência para beneficiários das aposentadorias não contributivas para Pessoas com Deficiência Grave 

em Situação de Pobreza. 

O empregador do setor privado receberá um subsídio para cada trabalhador que gerar renda por um valor máximo por trabalha-

dor. Concessão de subsídio monetário a favor de famílias vulneráveis com trabalhadores independentes

Portugal Estabelecimento de apoio especial aos trabalhadores independentes cuja atividade é afetada pela COVID-19. O status de 

isolamento profilático de 14 dias foi equiparado à doença, com um benefício correspondente a 100% da remuneração. Os bene-

fícios de doença não estão sujeitos ao período de espera (3 a 10 dias). Extensão dos benefícios de desemprego para os quais 

o período de concessão ou renovação termina antes que as medidas de prevenção cessem. Linha de crédito comercial para 

setores econômicos mais afetados como restaurantes, agências de viagens, organização de eventos, atividades relacionadas 

ao turismo, como por exemplo, hotéis, e para micro e pequenas empresas. Regime simplificado de demissão com apoio à ma-

nutenção de contratos de trabalho para empresas em crise igual a 2/3 do salário (70% pago pela previdência social, 30% pelo 

empregador), com isenção de pagamento de contribuições previdenciárias do empregador por até 3 meses. 

Reino Unido O benefício de licença-saúde pago pelos empregadores e reembolsado pelo Estado estará agora disponível para indivíduos 

elegíveis diagnosticados com COVID-19 ou para aqueles que não conseguem trabalhar porque estão em isolamento, de acordo 

com as orientações do governo. O SSP será disponibilizado desde o primeiro dia de isolamento, em vez do quarto dia. Os traba-

lhadores independentes ou pessoas com renda abaixo do limite inferior de salário de £ 118 por semana agora podem reivindicar 

com mais facilidade o crédito universal ou subsídio de emprego e apoio contributivo. Pagamento de parte dos salários para 

manutenção de empregos. Se trabalhador e empregador concordarem, o empregador poderá manter o trabalhador na folha de 

pagamento se não puderem operar ou não tiverem trabalho para o funcionário devido ao coronavírus. O trabalhador poderia 

receber 80% de seus salários, até um limite mensal de 2.500 libras. Regime de apoio ao trabalhador por conta própria.

República Domi-

nicana

Expansão do programa de transferências condicionadas de renda, com aumento do valor transferido para as famílias e inclusão 

de mais famílias. A expansão inclui trabalhadores por conta própria, que correm o risco de cair na pobreza devido ao impacto 

da COVID- 19.

República  

Tcheca

Os trabalhadores independentes podem solicitar uma renúncia de seis meses aos pagamentos do seguro de saúde. Os empre-

gadores recebem compensação salarial pelas medidas do Programa "Antivírus" se o empregador aderir ao Código do Trabalho 

e os funcionários fizerem parte do sistema de saúde e previdência social.

Romênia Trabalhadores independentes receberão um benefício especial (novo programa de transferência de renda). Alterações nas 

regras do seguro-desemprego para cobrir parte dos salários nas empresas com atividades afetadas pela COVID-19. Governo 

cobrirá até 75% dos salários, mas não excederá 75% do salário médio bruto nacional dos trabalhadores empregados, mas 

incapazes de trabalhar em empresas que tiveram que suspender atividades após restrições impostas pelo governo.



31temas de economia aplicada30 temas de economia aplicada

abril de  2020

Singapura Transferência em dinheiro, dependendo da renda, para residentes com 21 anos ou mais. Para trabalhadores com salários mais 

baixos, o Pagamento Especial fornecerá dinheiro para as necessidades domésticas. Motoristas de táxi e de carro particular 

podem receber por veículo por dia durante três meses.

Suécia Abolição de dias de qualificação da doença devido ao coronavírus para ter direito ao benefício por incapacidade temporária. 

Possibilidade de lay-offs de curto prazo, o que significa que os custos de pagamento dos empregadores podem ser reduzidos 

pela metade, enquanto o trabalhador recebe pelo menos 90% do salário. Três quartos dos custos serão cobertos pelo Estado. 

Pagamento diferido de contribuições para a Seguridade Social para empresas.

Suíça Indenização em caso de perda de rendimentos para os trabalhadores independentes, inclusive artistas. Nos casos de encerra-

mento de escolas, quarentena solicitada por um médico, fechamento de um estabelecimento independente aberto ao público, 

os subsídios correspondem a 80% do salário, limitados a 30 dias.

Tailândia Novo programa de transferência de renda por três meses para trabalhadores não cobertos pelo Fundo de Seguridade Social. 

Empréstimos com juros baixos, canalizados através do Banco do Governo (GSB), com período de carência de até seis meses, 

com taxa de juros fixa de 0,10% ao mês, até dois anos e meio ou com taxa de juros fixa de 0,35% ao mês, até três anos.  Traba-

lhadores no setor formal receberão benefícios de desemprego que serão aumentados durante 2020-21. No laid-off, o segurado 

receberá 50% do salário por 180 dias a 70% do salário por 200 dias. Subsídios de eletricidade e água.

Fontes: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.oecd.org/coronavirus/en/#country-profiles
Gentilini, Almenfi e Orton (2020)
https://ww1.issa.int/coronavirus/media-monitor
https://www.iadb.org/es/coronavirus 
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Tabela - Medidas de Política Fiscal na América Latina e Caribe

País
Transferências 
para famílias

Redução/Postergação  
de Impostos

Linhas de Crédito para 
Empresas

Compensação Salarial a 
Empregados

Argentina X X X X
Bahamas X X X
Barbados X X X X
Belize X X X
Bolívia X X X
Brasil X X X X
Chile X X X
Colômbia X X X
Costa Rica X X X
Equador X X X
El Salvador X X X
Guatemala X X
Haiti X X X X
Honduras X X X
Jamaica X X X
México X X
Panamá X X
Paraguai X X X
Peru X X X
República Dominicana X X X
Trinidad e Tobago X X X
Uruguai X X X X
Venezuela X

Fonte: BID (2020) baseado em Blackman et al. (2020).

1 Levantamento realizado em 03/04/2020. Versão 3.

2  Com base no site http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/
quadro_portaria.htm em 11/04/2020.

3  Para uma análise mais detalhada das medidas, ver: http://www.
planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm e https://
www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
boletins/covid-19/timeline e https://www.gov.br/economia/pt-br/
assuntos/noticias/2020/marco/confira-as-medidas-tomadas-pelo-
ministerio-da-economia-em-funcao-do-covid-19-coronavirus.

(*)Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Siste-
mas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela 
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutoran-
do em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve 
passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do 
Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de 

Estudos Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor 
especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Minis-

tério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade 
Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social 

(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 

Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da 
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do 
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/

ESAF em 2016. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).


