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Introdução 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise sobre as possíveis transformações que 

estão em curso no mercado de trabalho brasileiro, que podem ter sido aceleradas a partir da pandemia 

de COVID-19, e os prováveis impactos dessas mudanças na sociedade brasileira, marcada por uma 

desigualdade estrutural por gênero e raça.  

Desde o início de 2020, o Brasil enfrenta a maior crise sanitária dentro de um século, causada 

pela pandemia da COVID-19. Aliado com o alto índice de contaminados e fatalidades decorrente 

dessa pandemia, que quando é escrito este relatório já somam mais de 670 mil óbitos e quase 33 

milhões de infectados, estão as grandes alterações no mercado de trabalho brasileiro, o qual teve que 

se ajustar, assim como os de outros países, devido a este fenômeno.  

A pandemia, ao mesmo tempo que deu maior visibilidade ao trabalho, especialmente das 

atividades consideradas essenciais, tende, por um lado, evidenciar a situação de vulnerabilidade da 

inserção ocupacional da grande maioria das pessoas e, por outro, acelera transformações em curso, 

possibilitadas pelas inovações tecnológicas da revolução digital ou da Indústria 4.0.  

 

Metodologia 

 Nesta pesquisa, procuramos realizar uma discussão que foi dividida em três partes. Na 

primeira parte discutimos as definições do que seria a Indústria 4.0 ou revolução digital e suas 

possíveis imbricações no mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia, com isso, a presente 

pesquisa buscou mapear as mudanças a partir de elaborações de entidades selecionadas, de 

representação classista (CNI, IEDI, FEBRABAN e DIEESE) e observatórios de acompanhamento 

dos impactos da pandemia, tais como CEPAL, OIT e IPEA. A segunda parte visou detalhar a 

desigualdade estrutural que há no mercado brasileiro, demarcada por gênero e raça, e de como 

determinadas classes sociais ficaram mais vulneráveis no contexto da pandemia. E, por último, a 

pesquisa realizou uma análise de dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios COVID-19 

(PNAD COVID-19), demonstrando as desigualdades estruturais e as vulnerabilidades de 

determinadas ocupações de trabalho durante a pandemia. 

Foram consideradas como pessoas negras, em todos os índices desenvolvidos por esta 

pesquisa, aquelas que se autodeclararam como pessoas de cor preta ou parda. Além disso, a PNAD 

COVID-19 realizou a sua pesquisa entre maio e novembro de 2020, praticamente durante quase toda 

a primeira onda da pandemia de COVID-19 no Brasil. Logo, com base nisso, selecionamos dados do 

mês de maio de 2020 para esta análise, pois foi o mês com maior adesão ao isolamento social e, 

também, de aceleração no número de casos de COVID-19 durante essa primeira onda da pandemia 

no Brasil. 

Na metodologia utilizada nesta análise, procuramos mostrar as ocupações de trabalho que 

mais aderiram ao home office durante o período analisado. Sendo assim, no índice de adesão ao home 

office, dividimos o número de ocupantes que realizaram o seu trabalho por meio do home office com 

o número total dos ocupantes da mesma categoria. Ademais, a participação por raça e gênero na 

categoria foi calculada também da mesma maneira, enquanto o rendimento foi calculado por meio da 

média de rendimento da ocupação, sem separação por raça e gênero. 
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O auxílio emergencial foi uma medida que visava auxiliar as pessoas mais vulneráveis durante 

o contexto pandêmico. Logo, utilizamos tais dados nesta pesquisa com o objetivo de demonstrar que 

determinadas classes sociais, por meio da ocupação em que majoritariamente está inserida, estavam 

mais vulneráveis que outras durante o período analisado. O cálculo tanto de pedidos de auxílio por 

ocupação quanto de inserção se deu da mesma forma que o apresentado no tópico anterior. Além 

disso, selecionamos as ocupações que tiveram mais de 50% de seus trabalhadores pedindo o auxílio 

emergencial. 

Para a análise sobre a manifestação de sintomas relacionadas à infecção pelo COVID-19, 

consideramos pessoas que relataram ter todos os sintomas típicos de casos leves da COVID-19, que 

são: febre, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo ou entupido, dor de cabeça e perda de olfato e do 

paladar.  

O cálculo do índice de infecção foi feito pela razão entre o número de ocupados, em uma 

mesma categoria, que relataram terem tido todos esses sintomas, pelo número de ocupados totais de 

tal categoria. Selecionamos, ainda, as ocupações de trabalho em que mais de 0,5% de seus ocupados 

relataram ter tido todos os sintomas relacionados a casos leves da COVID-19. 

 

Resultados e Discussão 

Indústria 4.0 tem como uma das características principais a incorporação da digitalização à 

atividade industrial (CNI, 2017). Dentre as principais tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, 

conforme apontado pela CNI (2017), se destacam: o Big Data, a internet das coisas, a impressora 3D, 

a robótica avançada, o sistema de conexão máquina-máquina e a inteligência artificial. Logo, a grande 

novidade seria “a integração dessas várias tecnologias que se combinam de forma variada, criando 

um grande número de possibilidades com as quais as empresas do setor industrial se defrontam” (CNI, 

2020). 

A interação entre as principais tecnologias da Indústria 4.0 possui um papel fundamental na 

ascensão da economia digital, o qual é marcada pelo desenvolvimento das plataformas digitais. Como 

apontado pela CEPAL (2018), essas plataformas digitais têm uma característica em comum, que é 

permitir o desenvolvimento de terceiros os sistemas complementares que podem ser ofertados aos 

usuários finais como aplicativos ou serviços. 

Porém, existe muita heterogeneidade nas condições de trabalho nas modalidades de emprego 

originadas pelas plataformas digitais, com algumas delas possuindo muitos trabalhadores sem 

proteção social, enfrentando longas jornadas de trabalho e instabilidade na ocupação (CEPAL & OIT, 

2021). Além disso, a própria categorização das plataformas digitais de trabalho é bastante diversa 

entre si, com plataformas baseadas na web ou em locais, sendo que estas plataformas podem designar 

tarefas tanto para pessoas específicas quanto para uma multidão, além da própria diferença entre as 

tarefas em si, podendo ser desde uma execução de uma microtarefa online até a realização de uma 

entrega em um domicílio (OIT, 2021). 

Em conjunto com a ascensão da economia digital, está a expansão do teletrabalho, também 

conhecido como home office, em que o trabalhador realiza e gerencia o seu trabalho dentro da sua 

própria casa. Contudo, para Abílio (2020), embora parte do gerenciamento da produção seja 

transferido para o próprio trabalhador, esse gerenciamento permanece subordinado e controlado, 

gerando novas formas de engajamento e disciplinarização. Ademais, como argumenta Ricardo 

Antunes (2020), o chamado teletrabalho e ou home office, permite a intensificação da dupla jornada 

de trabalho, pois o trabalho realizado de forma on-line dificulta a separação entre o tempo de vida no 

trabalho e fora dele. 

De acordo com a CNI (2020), devido aos próprios desafios da indústria durante a crise do 

coronavírus, se acelerou a adoção de tecnologias da Indústria 4.0, principalmente em se tratando de 

gerenciamento dos trabalhadores, não somente em sua produtividade como na sua saúde.  

Além da expansão do home office, logo após a adoção das primeiras medidas restritivas, 

muitos comércios tentaram adotar as plataformas digitais como alternativas para a realização de suas 

vendas. Com isso, logo no início da pandemia, os entregadores de aplicativos, considerada uma 

ocupação de trabalho como referência no processo de “uberização” do trabalho, ficaram na linha de 
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frente durante o combate ao vírus, entregando produtos de pessoas que tinham condições materiais 

de realizarem o isolamento social. 

A desigualdade racial é um elemento constitutivo das relações mercantis e de classe, pois, 

frequentemente, é utilizado como instrumento de controle social na forma em que se “naturaliza” o 

pagamento de salários baixos para grupos minoritários (ALMEIDA, 2019). Somado a isto, está o fato 

de que o trabalho realizado pelas mulheres é considerado subsidiário na formação econômico-social 

capitalista, sendo a remuneração que lhe é dada, o seu salário, considerado como apenas um 

suplemento para elevar os rendimentos da família (SAFFIOTI, 2013).  

Logo, levando em consideração tudo isso, a pesquisa buscou ilustrar as vulnerabilidades de 

determinadas classes sociais durante a pandemia, por meio da sua inserção em determinadas 

ocupações no mercado de trabalho, além de diagnosticar índices de aderência ao home office, 

rendimento, pedidos de auxílio emergencial e manifestação de sintomas relacionados à infecção por 

COVID-19. 

Ocupações que mais aderiram ao Home Office em maio de 2020 

Ocupação 

Índice 

de 

Adesão 

Inserção por raça e gênero 
Rendimento 

Médio Homens 

Brancos 

Mulheres 

Brancas 

Homens 

Negros 

Mulheres 

Negras 

Professor da educação infantil, de 

ensino fundamental, médio ou superior 
45,21% 9,34% 38,98% 11,22% 39,37% R$ 3.278,24 

Outra profissão de nível superior 

(advogado, engenheiro, contador, 

jornalista etc.) 

39,61% 35,98% 31,34% 16,67% 14,17% R$ 5.342,22 

Pedagogo, professor de idiomas, 

música, arte e reforço escolar 
32,81% 13,87% 42,16% 11,39% 31,34% R$ 2.449,46 

Operador de Telemarketing 29,38% 10,43% 26,54% 16,59% 45,34% R$ 1.342,85 

Diretor, gerente, cargo político ou 

comissionado 
21,13% 41,01% 24,23% 21,31% 12,27% R$ 5.538,55 

Artista, religioso (padre, pastor etc.) 19,48% 32,27% 13,95% 42,44% 9,01% R$ 2.427,41 

Outro técnico ou profissional de nível 

médio 
18,40% 33,63% 17,00% 32,90% 15,41% R$ 2.760,25 

Auxiliar de escritório, escriturário 16,11% 17,36% 33,43% 19,09% 29,32% R$ 1.912,54 

Fonte: PNAD COVID-19/IBGE - Elaboração Própria 

Boa parte das categorias mostradas na tabela acima, de forma recorrente, marcadas por serem 

ocupações que possuem um número de ocupados com uma escolaridade considerada elevada. 

Portanto, parte significativa dos trabalhadores que realizaram o seu trabalho de forma remota, são 

trabalhadores com alto nível de escolaridade. Ilustrando, desta forma, os limites do home office no 

Brasil durante o período analisado. 

Ocupações que mais pediram o auxílio emergencial em maio de 2020 

Ocupação 

Pedidos 

de 

Auxílio 

Inserção por raça e gênero 
Rendimento 

Médio Homens 

Brancos 

Mulheres 

Brancas 

Homens 

Negros 

Mulheres 

Negras 

Vendedor ambulante (feirante, 

camelô, comerciante de rua, 

quiosque) 

66,34% 18,27% 13,93% 36,04% 29,91% R$ 1.172,68 

Auxiliar da agropecuária (colhedor de 

frutas, boia fria etc.) 
61,43% 24,56% 7,34% 56,12% 11,52% R$ 1.056,68 

Pedreiro, servente de pedreiro, pintor, 

eletricista, marceneiro 
61,19% 33,39% 1,05% 63,46% 1,08% R$ 1.535,46 
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Cabeleireiro, manicure e afins 60,95% 6,99% 32,66% 12,32% 46,93% R$ 1.435,12 

Empregado doméstico, diarista, 

cozinheiro (em domicílios 

particulares) 

56,98% 2,16% 30,49% 5,73% 60,76% R$ 909,68 

Motoboy 53,59% 30,94% 1,93% 64,09% 1,66% R$ 1.457,82 

Agricultor, criador de animais, 

pescador, silvicultor e jardineiro 
52,09% 34,44% 13,83% 39,27% 11,43% R$ 1.361,66 

Artesão, costureiro e sapateiro 51,71% 8,38% 39,38% 10,59% 40,57% R$ 1.183,35 

Entregador de mercadorias (de 

restaurante, de farmácia, de loja, 

Uber Eats, IFood, Rappy etc.) 

50,75% 31,87% 3,11% 60,94% 3,00% R$ 1.375,33 

Padeiro, açougueiro e doceiro 50,35% 21,74% 20,55% 36,04% 20,83% R$ 1.368,72 

Motorista (de aplicativo, de táxi, de 

van, de mototáxi, de ônibus) 
50,03% 35,94% 2,17% 57,61% 2,78% R$ 1.824,24 

Fonte: PNAD COVID-19/IBGE - Elaboração Própria 

Em todas as ocupações que nos destacamos na tabela acima, a maioria dos seus ocupantes são 

negros, reafirmando os argumentos apresentados anteriormente de que a população negra se 

encontrava em maior vulnerabilidade durante o contexto pandêmico. 

Ocupações que mais tiveram infecção de COVID-19 em maio de 2020 

Ocupação 
Índice de 

Infecção 

Inserção por raça e gênero 
Rendimento 

Médio Homens 

Brancos 

Mulheres 

Brancas 

Homens 

Negros 

Mulheres 

Negras 

Médico, enfermeiro, profissionais de 

saúde de nível superior 
0,98% 18,06% 45,66% 9,31% 25,33% R$ 6.008,91 

Vendedor ambulante (feirante, 

camelô, comerciante de rua, quiosque) 
0,83% 18,27% 13,93% 36,04% 29,91% R$ 1.172,68 

Operador de Telemarketing 0,79% 10,43% 26,54% 16,59% 45,34% R$ 1.342,85 

Segurança, vigilante, outro trabalhador 

dos serviços de proteção 
0,69% 29,77% 3,86% 59,49% 6,02% R$ 2.050,69 

Técnico, profissional da saúde de 

nível médio 
0,66% 7,64% 31,89% 13,46% 45,85% R$ 1.977,88 

Faxineiro, auxiliar de limpeza etc. (em 

empresa pública ou privada) 
0,66% 8,04% 22,89% 21,87% 46,10% R$ 1.218,86 

Motorista (de aplicativo, de táxi, de 

van, de mototáxi, de ônibus) 
0,64% 35,94% 2,17% 57,61% 2,78% R$ 1.824,24 

Policial civil 0,60% 35,33% 14,37% 38,32% 10,78% R$ 6.016,17 

Operador de máquinas, montador na 

indústria; 
0,57% 38,74% 5,96% 49,02% 5,68% R$ 1.868,65 

Pedagogo, professor de idiomas, 

música, arte e reforço escolar 
0,56% 13,87% 42,16% 11,39% 31,34% R$ 2.449,46 

Cozinheiro e garçom (de restaurantes, 

empresas) 
0,56% 13,86% 24,26% 20,19% 39,77% R$ 1.359,95 

Secretária, recepcionista 0,56% 5,60% 41,78% 7,16% 44,30% R$ 1.547,29 

Motoboy 0,55% 30,94% 1,93% 64,09% 1,66% R$ 1.457,82 

Comerciante (dono do bar, da loja 

etc.) 
0,54% 28,27% 21,72% 28,16% 20,50% R$ 2.499,04 

Entregador de mercadorias (de 

restaurante, de farmácia, de loja, Uber 

Eats, IFood, Rappy etc.) 

0,54% 31,87% 3,11% 60,94% 3,00% R$ 1.375,33 
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Cuidador de crianças, doentes ou 

idosos 
0,53% 2,84% 33,75% 5,33% 57,01% R$ 1.221,54 

Outro técnico ou profissional de nível 

médio 
0,53% 33,63% 17,00% 32,90% 15,41% R$ 2.760,25 

Fonte: PNAD COVID-19/IBGE - Elaboração Própria 

Como era de se esperar, as ocupações de trabalho relacionadas à área da saúde foram as que 

mais relataram terem tido os sintomas. Porém, o que também é notável é a vulnerabilidade de outras 

ocupações de trabalho, as quais boa parte de seus ocupantes não tiveram condições materiais de 

realizarem o isolamento social, pelo menos não da forma desejada. 

As ocupações de trabalho relacionadas com a Indústria 4.0, por meio das plataformas digitais, 

também tiveram um índice de manifestação desses sintomas de forma elevada, mostrando, assim, 

uma nova forma da sua precariedade. 

 

Conclusões 

No momento, ainda é muito cedo para se ter uma conclusão completa sobre as mudanças nas 

relações de trabalho incentivadas pela Indústria 4.0. Entretanto, o que podemos afirmar é que algumas 

transformações são limitadas e que reafirmam, modelam de outra maneira, as desigualdades do 

mercado de trabalho brasileiro. 

Assim sendo, as ocupações de trabalho menos precarizadas e menos vulneráveis, geradas por 

essa onda de transformação, teriam como boa parte de seus ocupantes pessoas brancas, enquanto a 

população negra ficaria com as ocupações mais precárias e vulneráveis, não alterando, assim, a 

estrutura do mercado de trabalho brasileiro.  
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