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Trabalhadores 
demitidos em massa
Confrontados com uma enorme queda de demanda, 

os empregadores têm decisões difíceis pela frente. 

Uma delas, prevê a OIT, será a demissão de milhões 

de trabalhadores em todo o mundo.

Trabalhadores informais sem renda
Os trabalhadores informais são um dos grupos mais 

vulneráveis às consequências do coronavírus. Enquanto 

muitos trabalhadores formais continuam recebendo salários, 

os informais não têm essa rede de segurança e podem ver 

seus fluxos de receita evaporarem. 

Crescimento de Pesquisas sobre 
Seguro Desemprego
Por conta da demissão de muitos trabalhadores no Brasil e 

no mundo, as pessoas estão buscando se informar cada 

vez mais sobre formas de seguro desemprego. 

Pequenas e médias 
empresas em risco
Com menos recursos financeiros e fluxos de 

receita menos diversificados, as PMEs constituem 

a categoria de empresas mais frágil à crise.  

Terceiro Setor com grande 
dificuldade para captar recursos 
Em um momento de grave crise econômica, 

diversas empresas e pessoas terão que abrir mão de 

fazer doações, o que ameaça a sustentabilidade 

financeira de muitas ONGs no país.  

Recessão em virtude do 
coronavírus
A economia global está a caminho de uma 

grande recessão, principalmente por conta da 

queda geral na demanda provocada pela 

quarentena de milhões de trabalhadores. 

Trabalhadores obrigados a 
trabalhar à distância
Para prevenir a propagação do vírus, muitas companhias 

instauraram uma rotina de trabalho em casa. Essa é uma 

mudança enorme que representa várias oportunidades e 

ameaças para os departamentos de RH.  

Relacionamentos
intrafamiliares 

Violência doméstica
Índices de violência doméstica 

apresentam aumento por conta da atual 

condição de confinamento.  

Abuso físico/sexual de menores
Apesar do risco de contágio pelo contato físico, 

existe um alerta por parte de organizações que 

trabalham com a proteção de crianças e 

menores de idade quanto ao aumento do 

número de abusos durante este período. 

Impactos na vara familiar 
A atual situação implicou na suspensão de audiências 

que estavam relacionadas a ações de guarda tutelar, 

liminares relativas a filhos, adoções, execuções de 

penalidade e outras demandas que envolvem o 

judiciário para assegurar a integridade dos membros 

das relações familiares. 

Redução dos estoques de sangue
Os estoques nos bancos sanguíneos do Brasil estão 

diminuindo, como consequência da redução de doações 

por conta do isolamento social. 

Fábricas não dão conta da demanda 
por determinados produtos de higiene
Empresas produtoras de álcool gel e máscaras 

não estão conseguindo aumentar a produção nas 

fábricas para dar conta da demanda. 

Testagem restrita a casos graves
Testagem restrita a pacientes graves e demora nos 

resultados dificultam a avaliação da curva epidêmica 

real no país. A quantidade de testes disponíveis 

atualmente é insuficiente para o tamanho da população. 

O potencial de contágio diminui a partir da melhor 

identificação dos pacientes infectados.

Efeitos psicológicos decorrentes 
da quarentena 
Os diversos sentimentos negativos (raiva, estresse, irritação, 

ansiedade, medo, solidão) decorrentes do isolamento podem 

ser prejudiciais à saúde mental. O bombardeio de 

informações e de conteúdos gratuitos disponibilizados na 

rede também podem implicar no aumento da ansiedade. 

Quem já passou pela doença também pode estar mais 

suscetível a futuros traumas psicológicos. 

Falta de equipamentos, 
médicos e espaços físicos
O sistema público de saúde não dispõe dos 

recursos necessários para atender a quantidade de 

doentes previstos, considerando a velocidade de 

propagação do novo coronavírus.  

Cultura

impacto econômico

congelamento do setor

Equipamentos culturais fechados e 
atrações canceladas
As orientações das autoridades para que a população 

evite aglomerações acarreta no cancelamento e 

adiamento de eventos em todos os países. 

Setor cultural em risco de colapso
Sessões de cinema, espetáculos de teatro, shows de 

música, feiras, festivais, baladas, exposições em 

museus, entre outras tantas atividades que dependem 

de aglomeração para sobreviver, sofrem grande prejuízo 

por conta da necessidade de isolamento social. 

Risco de paralisação nas 
atividades agrícolas 
Com a diminuição das atividades da cadeia produtiva de 

alimentos, há risco de impacto no abastecimento 

desses produtos. Transportes de cargas também 

podem ter suas atividades prejudicadas por bloqueios 

em estradas e falta de serviços, como borracharias, 

oficinas e pontos de alimentação.

Alta demanda por delivery 
de alimentos 
Alguns supermercados em São Paulo têm 

suspendido o delivery, por operarem com baixo 

estoque. Além de pedirem aos clientes para 

comprar pouco e não estocar comida, o tempo de 

entrega do delivery é de até três semanas. 

Alimentação

preço

fome 

abastecimento 
e logística

Instabilidade de preços 
dos alimentos
Alguns itens essenciais têm sofrido 

aumento no preço por conta da alta 

procura para estoque. 

População de baixa renda com 
risco de passar fome 
A instabilidade na oferta e no preço dos alimentos, 

somada à queda no poder de compra da população 

mais vulnerável, pode gerar um aumento do número 

de pessoas que passam fome.

Crianças dependentes da 
merenda escolar
Muitas crianças e adolescentes dependem da 

escola para se alimentar. Porém, com a suspensão 

das aulas, esses alunos de famílias de renda baixa 

têm menos acesso a comida. 

Populações 
Vulneráveis

periferias

moradores de rua

populações indígenas

idosos

trabalhadores sem
isolamento social

Queda no padrão de vida 
e acesso a itens básicos 
A população das favelas deverá ser drasticamente afetada 

pela perda de emprego, pelo fechamento de pequenos 

estabelecimentos e pela suspensão de serviços (69% 

trabalham na área). Esses fatores afetarão a possibilidade 

de compra de itens básicos de alimentação e higiene. 

Prevenção à COVID-19
A população das periferias é um dos principais 

grupos de risco para a contração da doença, 

devido à falta de saneamento básico e 

higienização como medida preventiva. 

Moradores de rua em risco 
Os moradores de rua vivem em uma situação de alto 

risco, possuem pouca informação sobre o que está 

acontecendo e muitos dependem de doações de 

comida que foram paralisadas neste período. 

Necessidade de isolamento 
de idosos 
Idosos possuem risco mais alto de óbito ao 

contraírem o novo coronavírus, o que 

dificulta o acesso a serviços básicos como 

os de alimentação e saúde.

Consequências do isolamento 
social de idosos
O isolamento social de idosos por um período 

prolongado pode gerar efeitos secundários, como o 

aumento de doenças cardiovasculares, infecciosas, 

aumento de pressão arterial e estresse. 

Risco de exposição de quem 
trabalha com delivery
Apesar dos pacotes financeiros de auxílio anunciados pelas 

empresas de delivery, os entregadores ainda seguem 

expostos ao coronavírus, uma vez que seu trabalho é informal, 

sem acesso a planos de saúde e com alta exposição a 

pessoas, o que aumenta seu risco de contração da doença. 

ensino público à 
distância

impacto na 
desigualdade social

Aumento do custo e diminuição 
da renda após paralisação
A paralisação de escolas públicas afeta diretamente a 

renda das famílias com menor condição social, já que 

os pais precisam parar de trabalhar para cuidar dos 

filhos. Esse impacto é menor nas famílias com 

melhores condições financeiras.

confiança do eleitor

finanças públicas

Conflito entre Governo 
Federal e Estadual
Governadores se reúnem e decidem a continuação 

do isolamento social e a proposta de pacotes de 

Renda Mínima frente às divergentes declarações 

oferecidas pelo governo Federal. 

Pressão sobre os orçamentos 
governamentais
Confrontados com a pandemia, muitos 

governos têm que aumentar seus gastos em 

serviços de saúde, subsídios à economia e 

políticas sociais emergenciais.

Desconfiança na 
liderança política
A maioria dos brasileiros se mostra assustada 

em relação ao coronavírus e insatisfeita com a 

postura presidencial, confiando mais nos 

governos estaduais e no ministro da saúde.

Paralisação das escolas 
públicas e dificuldade de 
ensino à distância
O isolamento social desencadeou a paralisação 

das escolas públicas, impossibilitando o ensino de 

milhares de jovens, uma vez que não há 

alternativas de ensino à distância.

Prevenção para 
populações indígenas
Com o fim do Mais Médicos cubanos, cresceu a 

necessidade de acesso ao SUS em caso de 

contaminação pela COVID-19 por parte da 

população indígena.
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Crescimento do índice de divórcios
A China registrou um aumento relevante no número 

de divórcios após a ordem de confinamento. É 

possível que o aumento da convivência entre casais, 

somado a um contexto de estresse pelo medo da 

contaminação e recessão econômica, tenha 

potencializado a fragilidade das relações. 

Redução na prática de 
exercícios físicos
Clubes e academias são obrigados a fechar por tempo 

indeterminado. Práticas de esportes individuais e 

coletivos (amadoras e profissionais) são canceladas. 

Nem todos têm o espaço ou os equipamentos 

necessários para adotar este tipo de prática em casa.

Este mindmap navegável apresenta todos os impactos do Covid-19 com 
o intuito de auxiliar no engajamento de pessoas e empresas querendo 
ajudar. Clique nos tópicos ou setores para se aprofundar nos dados.

Sentiu falta de algum impacto? 
Envie-nos sua sugestão:

Covid-19@mandalah.com

Estamos acompanhando em 
tempo real as iniciativas sendo 
desenvolvidas para reduzir os 
impactos da Covid-19. Clique no 
link a esquerda para conhecê-las.

a cura de um é a cura de todos
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Trabalhadores  demitidos em massa
Confrontados com uma enorme queda de demanda, os empregadores têm 

decisões difíceis pela frente. Uma delas, prevê a OIT, será a demissão de 

milhões de trabalhadores em todo o mundo.

Dados: 

•  A OIT estima que o coronavírus vai eliminar entre 5,3 e 24,7 milhões de postos de trabalho. 

•  Entre 8,8 e 35 milhões de pessoas vão entrar em uma situação de “pobreza laboral”.

•  Haverá uma queda da renda global entre US$860 milhões e US$3,4 bilhões.

Riscos e desdobramentos: 

Redução do crescimento econômico brasileiro projetado para próximos anos.

Links/Referências: 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471412

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/google-registra-explosao-de-buscas-por-seguro-desemprego-

em-meio-a-mp-de-bolsonaro-e-coronavirus.shtml

https://www.npr.org/2020/03/22/819891936/how-coronavirus-lockdown-will-affect-california-s-economy

Trabalhadores informais sem renda
Os trabalhadores informais são um dos grupos mais vulneráveis às 

consequências do coronavírus. Enquanto muitos trabalhadores formais 

continuam recebendo salários, os informais não têm essa rede de segurança e 

podem ver seus fluxos de receita evaporarem. 

Dados: 

•  Segundo o IBGE, 43,1% da população ocupada no Brasil trabalha no setor informal,  

número que varia de estado para estado. 

Riscos e desdobramentos: 

Muitos trabalhadores informais vivem da renda que geram dia após dia. Ao privá-los de trabalhar,  

a epidemia pode inviabilizar que comprem seus produtos de necessidade básica.

Links/Referências: 
https://www.ultimahora.com/coronavirus-trabajo-informal-es-factor-alto-riesgo-paraguay-n2874973.html
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Crescimento de Pesquisas sobre Seguro Desemprego
Por conta da demissão de muitos trabalhadores no Brasil e no  

mundo, as pessoas estão buscando se informar cada vez mais sobre  

formas de seguro desemprego. 

Dados: 

•  Uma pesquisa do Google mostra que a intensidade de busca de frases com “desemprego”  

e “seguro desemprego” atingiram seus níveis mais altos dos últimos 12 meses.

•  Seguradoras privadas americanas têm um limite de absorção dos picos de desemprego  

e já observam uma sobrecarga de seus limites financeiros.

Riscos e desdobramentos: 

Desemprego, sobrecarga das seguradoras, endividamento futuro.

Links/Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/google-registra-explosao-de-buscas-por-seguro-desemprego-

em-meio-a-mp-de-bolsonaro-e-coronavirus.shtml

https://www.npr.org/2020/03/22/819891936/how-coronavirus-lockdown-will-affect-california-s-economy

https://www.npr.org/2020/03/22/819891936/how-coronavirus-lockdown-will-affect-california-s-economy
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Empresas

Pequenas e médias empresas em risco
Com menos recursos financeiros e fluxos de receita menos diversificados, as 

PMEs constituem a categoria de empresas mais frágil à crise.  

Dados: 

•  Segundo a Fecomércio-SP, cerca de 117 mil lojas serão afetadas com a decisão do fechamento 

dos comércios no período de quarentena.

•  Segundo o U.S. Bureau of Labor Statistics, nos EUA, dia 24/03, 43% menos empresas 

“locais” foram abertas que dia 24 do mês anterior. Com tantos negócios locais fechados, os 

trabalhadores terão uma redução de 50% na carga de trabalho e uma redução salarial de 

aproximadamente $1.300.

Riscos e desdobramentos: 

Pelo fato de as PMEs empregarem milhões de pessoas, qualquer redução em sua capacidade se 

traduz em uma grande queda na renda dos trabalhadores, provocando consequências enormes 

tanto para eles como para a economia em geral. 

Links/Referências: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTf0Ce37p3B0Qy-5BZPh1p9-WwEekPOxVdpMsumy6JFeCIt9EO

6ZxbGNpnNxjdf9Mr9USeIMqjq9YU0/pubhtml#

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,fechamento-de-comercio-em-sp-deve- 

afetar-117-mil-lojas,70003240802

Terceiro Setor com grande dificuldade para captar recursos 
Em um momento de grave crise econômica, diversas empresas e pessoas  

terão que abrir mão de fazer doações, o que ameaça a sustentabilidade  

financeira de muitas ONGs no país.

Dados: 

•  Matéria do G1 mostra que diversas ONGs na região de Campinas (SP) já estão passando por dificuldades 

financeiras devido a eventos de arrecadação de fundos que tiveram de ser cancelados.

•  A Phomenta, negócio social especializado em gestão de ONGs, aponta que no médio-prazo as ONGs podem 

sentir três impactos financeiros diretos: cancelamento de eventos, dificuldade em captar doações  

(pela queda na renda de empresas e pessoas) e redução no número de editais e incentivos fiscais  

(devido ao aumento de dívidas públicas). 

Riscos e desdobramentos: 

Redução significativa no número de iniciativas de impacto socioambiental realizadas no país. Algumas ONGs 

atuam em regiões onde a presença do Estado é mínima. Nesses lugares, o impacto será ainda mais grave. 

Links/Referências: 

thttps://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/21/coronavirus-ongs-da-regiao-de-campinas- 

buscam-renda-apos-suspensao-de-eventos-beneficentes.ghtml

https://phomenta.com.br/o-impacto-do-coronavirus/
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Novas Formas  
de Trabalho

Trabalhadores obrigados a trabalhar à distância
Para prevenir a propagação do vírus, muitas companhias instauraram uma 

rotina de trabalho em casa. Essa é uma mudança enorme que representa 

várias oportunidades e ameaças para os departamentos de RH. 

Dados: 

•  Mais de 100 milhões de pessoas economicamente ativas são imigrantes digitais e apresentam 

maiores dificuldades de adaptação às novas tecnologias e formas de trabalho. (Wake Insights), 

•  Segundo o Bureau of Labor Statistics dos EUA, 29% dos americanos podem trabalhar de casa. 

Porém, enquanto mais da metade dos trabalhadores do setor de informática podem trabalhar de 

casa, enquanto no setor de serviços, este número cai para 5%.

Riscos e desdobramentos: 

Os principais riscos dessa mudança são a falta de infraestrutura tecnológica e a dificuldade de 

adaptação de grande parte da população, os imigrantes digitais. 

Links/Referências: 

https://www.bls.gov/news.release/flex2.t01.htm

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/

http://gente.globosat.com.br/imigrantes-digitais/

Voltar para  
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Previsões de  
Crescimento 

Recessão em virtude do coronavírus
A economia global está a caminho de uma grande recessão, principalmente 

por conta da queda geral na demanda provocada pela quarentena de milhões 

de trabalhadores. 

Dados: 

•  A ONU prevê que o crescimento econômico global esse ano poderá ser  

menos de 2,5%, o nível mais baixo desde 2009. 

•  O Banco Central do Brasil reduziu a expectativa de crescimento do PIB  

para zero no começo de março de 2020. 

Riscos e desdobramentos: 

Uma recessão dessa natureza pode aumentar os níveis de desemprego e de subemprego e 

reduzir o poder aquisitivo das pessoas. Como consequências secundárias, pode haver o  

aumento da violência, por meio de furtos e de roubos. 

Links/Referências: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52002332

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470891 

https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/

https://www.nytimes.com/2020/03/02/business/economy/global-economy-coronavirus.html
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Relacionamentos

Intrafamiliares

Violência doméstica
Índices de violência doméstica apresentam aumento por conta da  

atual condição de confinamento. 

Dados: 

•  Documento oficial da ONU Mulheres indica preocupação com o crescimento dos casos de 

violência doméstica e feminicídio desencadeados pela tensa situação de confinamento.

• Plantão Judiciário do estado do Rio de Janeiro aponta para o crescimento dos casos de 

violência doméstica em 50% durante quarentena.

• Dados da Polícia Militar do Paraná, indicam que casos registrados na primeira semana 

aumentaram de 189 para 217 (+15%).

Riscos e desdobramentos: 

Uma problemática social já existente ao redor do mundo está se 

agravando diante da exposição da família a uma maior convivência. 

Links/Referências: 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/24/numero-de-casos-de-violencia-domestica-aumenta-

em-curitiba-na-quarentena.ghtml

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf

https://istoe.com.br/casos-de-violencia-domestica-no-rj-crescem-50-durante-confinamento/

  

Abuso físico/sexual de menores
Apesar do risco de contágio pelo contato físico, existe um alerta por parte de 

organizações que trabalham com a proteção de crianças e menores de idade 

quanto ao aumento do número de abusos durante este período. 

Dados: 

•  Unicef afirma que a China já analisa o crescimento da violência contra as crianças. Historicamente, 

em quadros de epidemia, houve o crescimento da exploração do trabalho infantil, do abuso sexual e 

da gravidez na adolescência.

•  O site alemão dw.com chama atenção para as declarações das ongs e do governo alemão sobre a 

preocupação com o aumento de casos de violência contra menores.

•  Unicef publica diretrizes para a proteção de crianças durante a pandemia.  

Riscos e desdobramentos: 

Milhões de crianças em todo o mundo estão enfrentando ou terão que enfrentar ameaças crescentes 

à sua segurança e bem-estar – como maus-tratos, violência de gênero, exploração, exclusão social e 

separação dos cuidadores –, decorrentes das ações para conter a propagação da pandemia.

Links/Referências: 
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2020/03/criancas-enfrentam-risco-maior-de-abuso-e-negligencia-em-meio-medidas-de-contencao-do-

coronavirus-alerta-unicef.html

https://www.dw.com/es/confinamiento-por-coronavirus-la-violencia-dom%C3%A9stica-y-el-abuso-infantil-podr%C3%ADan-aumentar/a-52862705 

https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2020-03/criancas-coronavirus-diretrizes-unicef.html
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Relacionamentos

Intrafamiliares

Crescimento do índice de divórcios
A China registrou um aumento relevante no número de divórcios após a 

ordem de confinamento. É possível que o aumento da convivência entre 

casais, somado a um contexto de estresse pelo medo da contaminação e 

recessão econômica, tenha potencializado a fragilidade das relações. 

Dados: 

•  300 casais deram entrada em pedido de divóricio na província de segundo Lu Shijun, a 

gerente de regístros de casamento de Dazhou, província de Sichuan. 

•  Segundo um escritório de advocacia britânico, especializado em divórcios, sempre há 

um crescimento nos números de pedidos, após períodos prolongados de incremento de 

tempo passado em conjunto entre casais, como férias. Este escritório espera que haja um 

crescimento no número de divórcios devido ao isolamento social imposto pelo coronavírus

Riscos e desdobramentos: 
Impacto em quebra de núcleo familiar e divórcios 

Links/Referências: 

thttps://www.newyorker.com/magazine/2020/03/23/to-have-and-to-hold-in-quarantine-and-in-health

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8108385/Divorce-cases-spike-China-couples-spend-time-

coronavirus-quarantine.html

Impactos na vara familiar 
A atual situação implicou na suspensão de audiências que estavam 

relacionadas a ações de guarda tutelar, liminares relativas a filhos, adoções, 

execuções de penalidade e outras demandas que envolvem o judiciário para 

assegurar a integridade dos membros das relações familiares.

Dados: 

•  O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu audiências por 2 meses, e o de São Paulo 

por 30 dias, deliberando apenas em casos de extrema urgência. 

• Magistrados estão considerando a superlotação das cadeias e o risco de contágio na tomada de 

decisão com respeito à prisão por negligência de pensão alimentícia.

Links/Referências: 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/7188/

Pandemia+do+coronav%C3%ADrus%3A+os+impactos+em+casos+de+Direito+das+Fam%C3%ADlias

https://www.aasp.org.br/suporte-profissional/tribunais/expediente-forense/orientacoes-coronavirus-covid-19/

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/16/coronavirus-faz-justica-de-sp-suspender-audiencias-

nao-urgentes-e-vetar-publico-em-julgamentos-e-em-foruns.ghtml
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Saúde

Saúde Física 

Redução na prática de exercícios físicos
Clubes e academias são obrigados a fechar por tempo indeterminado.  

Práticas de esportes individuais e coletivos (amadoras e profissionais)  

são canceladas. Nem todos têm o espaço ou os equipamentos necessários  

para adotar este tipo de prática em casa.

Dados: 

•  Com 46% da população sedentária, o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo de  

acordo com a OMS. 

•  Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade no Brasil cresce e atinge quase 19,8% da população.

Riscos e desdobramentos: 

Aumento de peso e do nível de sedentarismo e obesidade da população; queda na prática de esportes 

coletivos; aumento dos níveis de depressão e, principalmente, ansiedade pela redução da prática de 

exercícios físicos e falta de entretenimento por não poder assistir a jogos/competições profissionais.

Links/Referências: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/24/primeiro-ministro-do-japao-pede-para- 

adiar-olimpiadas-por-um-ano.ghtml

https://exame.abril.com.br/negocios/coronavirus-academias-fecham-reduzem-capacidade-e-mudam-a-rotina/
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Infraestrutura Básica

Redução dos estoques de sangue
Os estoques nos bancos sanguíneos do Brasil estão diminuindo, como 

consequência da redução de doações por conta do isolamento social. 

Dados: 

•  Segundo o Ministério da Saúde, as Bolsas de sangue estão operando em 40% da reserva 

necessária. No dia 17 de março, os sangues do tipo O+, O- e B- só tinham estoque de 1 dia, 

enquanto A- e A+, de 2 dias.

• Riscos e desdobramentos: 

Falta de sangue em hemocentros e para cirurgias durante o período de quarentena, 

ocasionando aumento no número de mortes.

Links/Referências: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-17/como-ajudar-na-crise-do-coronavirus-doe-sangue-faca-

compras-para-idosos-ajude-com-as-criancas.html

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/ministerio-da-saude-pede-doacoes-de-sangue-

em-razao-do-novo-coronavirus-24317885

Fábricas não dão conta da demanda por 
determinados produtos de higiene 
Empresas produtoras de álcool gel e máscaras não estão conseguindo 

aumentar a produção nas fábricas para dar conta da demanda.

Dados: 

•  De acordo com o Grupo DPSP, as vendas de máscaras e de álcool gel já tinham aumentado, 

respectivamente, 53,5% e 172% em fevereiro (até esta terça, dia 25), em relação ao mesmo 

período do ano passado.

•  Procon do Recife informou que entre 19 de fevereiro e 6 de março, as máscaras cirúrgicas 

tiveram reajuste de até 316%, e o álcool em gel, de até 194%.

Riscos e desdobramentos: 

Sem álcool gel e máscaras de proteção, a contaminação pode acontecer de forma  

mais acelerada, principalmente dentro do ambiente hospitalar, além de gerar mais  

perigo para os grupos de risco. 

Links/Referências: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/faltam-mascaras-respiratorias-alcool-em- 

gel-em-farmacias-de-sp-24273675

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/17/apos-coronavirus-comercio-de- 

sp-registra-falta-de-mascaras-e-alcool-gel.ghtml 
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Saúde

Infraestrutura Básica

Falta de equipamentos, médicos e espaços físicos  
O sistema público de saúde não dispõe dos recursos necessários  

para atender a quantidade de doentes previstos, considerando a velocidade  

de propagação do novo coronavírus. 

Dados: 

•  O pico de internações por doenças respiratórias coincide com o auge previsto para o coronavírus, 

segundo dados do DataSus, o sistema de informações do SUS.

Riscos e desdobramentos: 
Sem os recursos necessários para cuidar dos pacientes, principalmente os que apresentam 

insuficiência respiratória, o número de mortes deverá aumentar.

Links/Referências: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,saude-sofre-por-ma-gestao-e-falta-de-infraestrutura,10000069522 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/23/coronavirus-professor-da-usp-pobres.htm

https://www.causaoperaria.org.br/quarentena-so-e-eficiente-com-um-sistema-de-saude-eficiente/

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/21/queda-no-numero-de-leitos-e-pico-de-internacoes-por-

doencas-respiratorias-em-abril-e-maio-sao-desafios-diante-de-coronavirus-em-sp.ghtml
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Saúde

Testagem restrita a casos graves
Testagem restrita a pacientes graves e demora nos resultados dificultam a avaliação da curva epidêmica real no país.  

A quantidade de testes disponíveis atualmente é insuficiente para o tamanho da população. O potencial de contágio  

diminui a partir da melhor identificação dos pacientes infectados.

Dados: 

•  De cada 100 pacientes com a doença, apenas 14 são identificados. (El País)

•  Segundo Maria Van Kerkhove, médica do programa de emergência da OMS, a mensagem central é “testar, testar e testar”. No entanto, a complexidade logística 

dificulta que países como o Brasil adotem essa diretriz, preferindo priorizar profissionais de saúde e casos sintomáticos graves. (El País)

•  A Coreia do Sul adotou o modelo mais agressivo de testagem no mundo (15.000 por dia), o que vem trazendo resultados (87 novos casos em 20 de março, vs. 909 

novos casos em 29 de fevereiro). (Superinteressante)

•  O Ministério da Saúde brasileiro ampliará para 22,9 milhões o número de testes disponíveis. O Governo de SP pretende promover 2.000 testes/dia. (Folha de S.Paulo)

Riscos e desdobramentos: 

Demora para as pessoas saberem se têm ou não a doença (algumas relatam ter esperado até 7 dias); em virtude dessa demora, maior risco de contágio via pessoas 

assintomáticas (elas são o motor da pandemia, responsáveis por ⅔ das infecções - fonte: Science).

Links/Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/ministerio-da-saude-ira-ampliar-para-229-milhoes-total-de-testes-para-novo-coronavirus.shtml

https://super.abril.com.br/saude/a-estrategia-de-sucesso-da-coreia-do-sul-contra-a-covid-19-testes-em-massa/

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-24/com-gargalo-de-testes-para-coronavirus-brasil-ve-so-a-ponta-do-iceberg-com-seus-2201-casos-e-46-mortes.html

sp-registra-falta-de-mascaras-e-alcool-gel.ghtml 

Infraestrutura Básica
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Saúde Mental  

Efeitos psicológicos decorrentes da quarentena
Os diversos sentimentos negativos (raiva, estresse, irritação, ansiedade, medo, solidão) decorrentes do isolamento podem ser 

prejudiciais à saúde mental. O bombardeio de informações e de conteúdos gratuitos disponibilizados na rede também podem 

implicar no aumento da ansiedade. Quem já passou pela doença também pode estar mais suscetível a futuros traumas psicológicos.  

Dados: 

•  40% dos jovens já se sentem sozinhos nos tempos de hoje, segundo estudo da BBC

•  O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno.

•  Segundo a revista especializada East Asian Arch Psychiatry, cerca de 42% dos sobreviventes do coronavírus de 2002-2003 apresentaram algum  

transtorno mental após 4 anos. 

Riscos e desdobramentos: 

Esses efeitos psicológicos podem diminuir a imunidade das pessoas, além de deixá-las mais suscetíveis a doenças como a depressão e o pânico. 

Links/Referências: 

thttps://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/quase-metade-dos-sobreviventes-do-ultimo-coronavirus-teve-transtornos-mentais.shtml

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext#coronavirus-linkback-header

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/quase-metade-dos-sobreviventes-do-ultimo-coronavirus-teve-transtornos-mentais.shtml 

https://noticias.r7.com/saude/novo-coronavirus-idosos-convivem-com-medo-ansiedade-e-solidao-22032020 

https://www.seed.manchester.ac.uk/education/research/impact/bbc-loneliness-experiment/
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Cultura

Congelamento do Setor

Equipamentos culturais fechados e atrações canceladas
As orientações das autoridades para que a população evite aglomerações acarreta no cancelamento e  

adiamento de eventos em todos os países. 

Dados: 

•  SESC fechou suas unidades e cerca de R$ 3 milhões deixarão de ser pagos a artistas e outros profissionais da cultura.  

Se a suspensão for até abril, o número deve mais do que dobrar.  (Folhape)

•  Em 17 de março, quase 600 salas de cinema em todo o país (cerca de 16% do total) se encontravam fechadas por motivos sanitários. (O Diário de Pernambuco)

•  5 mil shows e atividades culturais foram impactados nas últimas semanas. Com base nas respostas de mais de 350 empresas do setor, em 18  

estados brasileiros, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 442 milhões (levantamento realizado pela SIM São Paulo).

Riscos e desdobramentos: 

A recomendação do Ministério da Saúde é que eventos em locais fechados para menos de 100 pessoas também sejam cancelados/adiados ou,  

na impossibilidade disso, que ocorram por meio de transmissão virtual. (Agência Brasil)

Links/Referências: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/coronavirus-governo-recomenda-cancelamento-e-adiamento-de-eventos

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/coronavirus-abala-industria-criativa-e-produtores-esperam-socorro-est.html

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/21/O-impacto-do-coronav%C3%ADrus-na-cultura.-E-o-papel-dos-governos

https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/coronavirus/2020/03/19/NWS,134032,71,1681,DIVERSAO,2330-CORONAVIRUS-ABALA-INDUSTRIA- 

CRIATIVA-PRODUTORES-ESPERAM-SOCORRO-ESTATAL.aspx
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Impacto Econômico

Setor cultural em risco de colapso
Sessões de cinema, espetáculos de teatro, shows de música, feiras, festivais, baladas, exposições em museus,  

entre outras tantas atividades que dependem de aglomeração para sobreviver, sofrem grande prejuízo  

por conta da necessidade de isolamento social. 

Dados: 

•  Setor responsável por 4% do PIB. (IBGE)

• Composto por 300 mil empresas de pequeno e médio porte. (IBGE)

• Cerca de 5 milhões de pessoas atuam no setor cultural, o que representa 5,7% das ocupações no país. (IBGE)

• 44% dos trabalhadores do setor cultural são terceirizados ou autônomos. (IBGE)

• O Governo de São Paulo estima que, no estado, o impacto possa chegar a R$ 34,5 bilhões. (O Diário de Pernambuco)

Riscos e desdobramentos: 

No Brasil, entidades ligadas à música, ao cinema e à cultura cobram as autoridades pela adoção de medidas emergenciais para ajudar a área.

Links/Referências: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/21/O-impacto-do-coronav%C3%ADrus-na-cultura.-E-o-papel-dos-governos

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/coronavirus-abala-industria-criativa-e-produtores-esperam-socorro-est.html

https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/coronavirus/2020/03/19/NWS,134032,71,1681,DIVERSAO,2330-CORONAVIRUS-ABALA-INDUSTRIA- 

CRIATIVA-PRODUTORES-ESPERAM-SOCORRO-ESTATAL.aspx
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Alimentação

Abastecimento  
e Logística

Risco de paralisação nas atividades agrícolas 
Com a diminuição das atividades da cadeia produtiva de alimentos,  

há risco de impacto no abastecimento desses produtos.  

Transportes de cargas também podem ter suas atividades  

prejudicadas por bloqueios em estradas e falta de serviços, como borracharias, 

oficinas e pontos de alimentação.

Dados: 

•  Segundo pesquisa da Folha de S.Paulo com alguns comerciantes da CEAGESP, o movimento de compra 

já caiu em torno de 60%. 

Riscos e desdobramentos: 

A falta de renda do trabalhador rural pode acarretar impacto de longo-prazo  

na produção de alimentos.

Links/Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/comerciantes-da-ceagesp-afirmam-que-movimento- 

caiu-60-apos-coronavirus.shtml

https://www.canalrural.com.br/agronegocio/setores-importantes-como-o-agro-nao-podem-parar-com-o-coronavirus/

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/03/agricultores-cobram-medidas-urgentes-para- 

producao-segura-de-alimentos/

https://www.canalrural.com.br/noticias/caminhoneiros-borracharias-oficinas-e-restaurantes-nao-podem-fechar/

Alta demanda por delivery de alimentos 
Alguns supermercados em São Paulo têm suspendido o delivery, por operarem 

com baixo estoque. Além de pedirem aos clientes para comprar pouco e não 

estocar comida, o tempo de entrega do delivery é de até três semanas.

Dados: 

•  Rappi informa que registrou nas últimas semanas um aumento de 30% no número de pedidos, 

principalmente em restaurantes, supermercados e farmácias, segundo dados do HuffPost Brasil. 

Riscos e desdobramentos: 

A pandemia do coronavírus pode levar à fome quem depende do sistema de delivery para 

comprar comida, como é o caso de idosos que vivem sozinhos e fazem parte do grupo de risco.

Links/Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/sobrecarregados-por-pedidos- 

supermercados-suspendem-entregas.shtml

https://www.huffpostbrasil.com/entry/delivery-comida-coronavirus_br_5e6fcd76c5b63c3b6482a20a
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Preço

Instabilidade de preços dos alimentos
Alguns itens essenciais têm sofrido aumento no preço por conta da 

alta procura para estoque. 

Dados: 

•  Feijão e leite tiveram aumento de 65% e 40%, respectivamente, no interior de SP. (O 

Liberal) 

• Na CEAGESP, a batata subiu 120%. (O Globo)

Riscos e desdobramentos: 

A população de baixa renda, que está sofrendo profundamente pela restrição financeira 

nessa crise, pode ser drasticamente afetada pela alta no preço de alimentos essenciais, 

já que não possuem condições financeiras de fazer reservas. Por outro lado, os pequenos 

agricultores serão os mais afetados pela queda no consumo de restaurantes e escolas. 

Links/Referências: 

https://extra.globo.com/noticias/economia/tomate-barato-alho-mais-caro-coronavirus-ja-impacta-

preco-de-alimentos-no-rio-24328086.html

https://liberal.com.br/cidades/regiao/precos-disparam-durante-corrida-a-supermercados-1170995/

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/comerciantes-da-ceagesp-afirmam-que-movimento-

caiu-60-apos-coronavirus.shtml
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Fome

População de baixa renda com risco de passar fome 
A instabilidade na oferta e no preço dos alimentos, somada à queda  

no poder de compra da população mais vulnerável, pode gerar um  

aumento do número de pessoas que passam fome.

Dados: 

•  De acordo com o Data Favela, 63% das pessoas entrevistadas afirmaram que a alimentação seria 

prejudicada se tiverem que ficar em casa sem trabalhar. 

Riscos e desdobramentos: 

Os efeitos da crise econômica se estenderão à população de baixa renda, prejudicando o  

acesso à comida por período prolongado e indefinido.

Links/Referências: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/quarentena-poe-em-risco-a-renda- 

de-moradores-de-favelas-brasileiras-diz-pesquisa.ghtml

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/19/gdf-vai-comprar-alimentos-de-pequenos-agricultores-e- 

distribui-los-a-populacao/

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/populacao-de-rua-teme-fome-durante-pandemia,44c743 

24db13fcd46e0a8df6af9f225a59euedtr.html

https://saopauloparacriancas.com.br/ficaemcasa-afinal-porque-tanta-gente-nao-liga-para-o-coronavirus/

Crianças dependentes da merenda escolar
Muitas crianças e adolescentes dependem da escola para se alimentar.  

Porém, com a suspensão das aulas, esses alunos de famílias de renda baixa têm 

menos acesso a comida.

Dados: 

•  A merenda escolar beneficia 41 milhões de estudantes, da creche até a educação de  

jovens e adultos. O orçamento anual é de R$ 4 bilhões. (Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, FNDE)

• 15% dos alunos só comem na escola. (Dado de uma escola entrevistada)

Riscos e desdobramentos: 

A pandemia do coronavírus pode expor à fome quem depende da merenda escolar.

Links/Referências: 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/03/24/pandemia-do-coronavirus-pode-levar-fome-a-quem- 

depende-da-merenda-escolar.htm

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106219&tit=Alimentos-da-merenda- 

serao-distribuidos-aos-beneficiarios-do-Bolsa-Familia

https://nacoesunidas.org/covid-19-fao-pede-medidas-em-favor-da-populacao-que-depende- 

da-alimentacao-escolar/amp/

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/24/criancas-de-creches-fechadas-vao-ter-bolsa-alimentacao/
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Populações Vulneráveis

Periferias 

Queda no padrão de vida e acesso a itens básicos  
A população das favelas deverá ser drasticamente afetada pela perda de 

emprego, pelo fechamento de pequenos estabelecimentos e pela suspensão 

de serviços (69% trabalham na área). Esses fatores afetarão a possibilidade de 

compra de itens básicos de alimentação e higiene.

Dados: 

•  Há cerca de 13,6 milhões de pessoas morando nas favelas brasileiras. (IBGE)

• Segundo a pesquisa “Data Favela”: 

• 97% mudaram suas rotinas por conta do coronavírus

• 72% da população terá seu padrão de vida rebaixado por desemprego e paralisação

• 86% da população teria dificuldade de comprar comida ao longo de 1 mês de isolamento social

Riscos e desdobramentos: 

Alargamento da desigualdade social já extrema.

Links/Referências: 

Pesquisa Data Favela e Instituto Locomotiva 2020

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/em-quarentena-72-dos-moradores-de-favelas-tem-padrao-

de-vida-rebaixado.shtml?origin=folha

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/03/18/favelas-serao-grandes-vitimas-do-coronavirus-no-brasil-

diz-lider-de-paraisopolis.htm?cmpid=copiaecola

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/populacao-de-rua-teme-fome-durante-pandemia,44c743 

Prevenção à COVID-19
A população das periferias é um dos principais grupos de risco para a 

contração da doença, devido à falta de saneamento básico e higienização 

como medida preventiva. 

Dados: 

•  35 milhões de pessoas sem acesso à rede de água potável. (Instituto Trata Brasil)

•  95 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. (Instituto Trata Brasil)

Riscos e desdobramentos: 

Aumento do número de pessoas infectadas pela doença. 

Links/Referências: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/18/Por-que-as-periferias-s%C3%A3o-mais-

vulner%C3%A1veis-ao-coronav%C3%ADrus

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/25/coronavirus-moradores-da-periferia-de-

campinas-enfrentam-dificuldade-para-manter-quarentena-e-higienizacao.ghtml
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Moradores  
de rua 

Moradores de rua em risco 
Os moradores de rua vivem em uma situação de alto risco, possuem pouca 

informação sobre o que está acontecendo e muitos dependem de doações de 

comida que foram paralisadas neste período. 

Dados: 

•  De acordo com o Censo da População em Situação de Rua, há: 

•  Mais de 120 mil famílias no Brasil morando nas ruas.

•  24,3 mil pessoas (sendo mais de 2 mil acima de 60 anos) em São Paulo morando nas ruas,  

com apenas 17 mil leitos em abrigos.

Riscos e desdobramentos: 

Alargamento da desigualdade social, fome e possível aumento de mortes. 

Links/Referências: 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/coronavirus-sp-tem-22-mil-pessoas-em-situacao-de-rua-expostas-20032020

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,sozinhos-na-rua-a-tragedia-anunciada-pelo-coronavirus- 

nos-centros-urbanos-das-cidades,70003242963

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/22/prefeitura-de-sp-cria-abrigos-para- 

receber-moradores-de-rua-com-suspeita-de-coronavirus.ghtml

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/19/defensoria-publica-da-uniao-recomenda-medidas- 

para-proteger-moradores-de-rua-do-coronavirus.ghtml
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Populações  
Indígenas 

Prevenção para populações indígenas
Com o fim do Mais Médicos cubanos, cresceu a necessidade de acesso ao SUS 

em caso de contaminação pela COVID-19 por parte da população indígena.

Dados: 

•  869 mil indígenas no Brasil, segundo o Censo 2010 feito pelo IBGE.

•  Ainda não há casos confirmados de coronavírus entre a população indígena.

Riscos e desdobramentos: 

Possível diminuição da população indígena.

Links/Referências: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/23/Como-o-coronav%C3%ADrus-afeta-

popula%C3%A7%C3%B5es-ind%C3%ADgenas-no-Brasil 

https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/46548-ministerio-da-saude-lanca-medidas-para-prevenir- 

coronavirus-em-povos-indigenas

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-23/coronavirus-deixa-povos-indigenas-em- 

alerta-apos-dois-casos-suspeitos.html
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Idosos 

Necessidade de isolamento de idosos 
Idosos possuem risco mais alto de óbito ao contraírem o novo 

coronavírus, o que dificulta o acesso a serviços básicos como  

os de alimentação e saúde.

Dados: 

•  Há cerca de 32 milhões de idosos no Brasil (15% da população), segundo dados do IBGE. 

•  As taxas de mortalidade em função do novo coronavírus saltam de 0,4% (pessoas com 60 

anos) para cerca de 3-4% para pessoas com 80 anos. (OMS)

•  83% das mortes na Itália foram de pessoas com mais de 60 anos, segundo dados 

informados pelas autoridades italianas. 

Riscos e desdobramentos: 

Colapso na infraestrutura de leitos do Brasil e possível aumento no número de mortes.

Links/Referências: 

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-03-24/por-que-o-coronavirus-e-mais-perigoso-para-os-idosos.html

https://www.agazeta.com.br/es/gv/coronavirus-mais-vulneraveis-idosos-representam-16- 

da-populacao-do-es-0320

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/22/interna-brasil,835847/coronavirus-

idosos-sao-mais-vulneraveis-e-precisam-de-cuidados-especi.shtml

Consequências do isolamento social de idosos
O isolamento social de idosos por um período prolongado pode gerar 

efeitos secundários, como o aumento de doenças cardiovasculares, 

infecciosas, aumento de pressão arterial e estresse. 

Dados: 

•  Idosos que reportaram isolamento social demonstraram capacidade cognitiva inferior após 4 

anos, segundo estudo realizado pela Universidade de Chicago. 

•  27% da população com mais de 75 anos sente solidão. (Estudo BBC Loneliness Experiment)

Riscos e desdobramentos: 

Prejuízo à saúde física e mental e aumento de mortes entre idosos.

Links/Referências: 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46090698

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2yzhfv4DvqVp5nZyxBD8G23/who-feels-lonely-the-results-of-

the-world-s-largest-loneliness-study

https://www.nia.nih.gov/news/social-isolation-loneliness-older-people-pose-health-risks

https://www.nia.nih.gov/news/social-isolation-loneliness-older-people-pose-health-risks

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23749730

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25866548
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Trabalhadores sem  
isolamento social

Risco de exposição de quem  
trabalha com delivery
Apesar dos pacotes financeiros de auxílio anunciados pelas 

empresas de delivery, os entregadores ainda seguem expostos ao 

coronavírus, uma vez que seu trabalho é informal, sem acesso a 

planos de saúde e com alta exposição a pessoas, o que aumenta 

seu risco de contração da doença. 

Dados: 

•  Segundo o Rappi, houve um aumento de 30% nas entregas na América Latina 

desde a decisão pelo isolamento social. 

Riscos e desdobramentos: 

Aumento do contágio e impacto na economia informal. 

Links/Referências: 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-18/a-sao-paulo-que-nao-pode-parar-por- 

causa-do-coronavirus.html
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Ensino Público  
à Distância

Paralisação das escolas públicas e dificuldade  
de ensino à distância
O isolamento social desencadeou a paralisação das escolas públicas, 

impossibilitando o ensino de milhares de jovens, uma vez que não há  

alternativas de ensino à distância.

Dados: 

•  Há 50 milhões de alunos de escolas públicas no Brasil. (MEC)

•  A UNESCO estima que a paralisação das escolas impacte cerca de 200 milhões de pessoas em 22 países.

•  30% das casas de alunos de escolas públicas não têm acesso à internet, inviabilizando o ensino à 

distância. (Pesquisa TIC Domicílio)

•  Além disso, crianças pequenas precisam de tutoria e dependem de novo modelo de ensino à distância, 

segundo (Renato Casagrande, professor e especialista em gestão pública)

•  O custo de fechar escolas nos EUA seria de US$51 bilhões, segundo a Universidade de Nova York (NYU).

Riscos e desdobramentos: 

Evasão escolar, aumento da desigualdade social, desemprego futuro.

Links/Referências: 

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/coronavirus-no-brasil-como-a-pandemia-prejudica-a-educacao/

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures

https://www.businessinsider.com/coronavirus-school-closing-cost-economy-2020-3
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Impacto na  
Desigualdade Social

Aumento do custo e diminuição da  
renda após paralisação
A paralisação de escolas públicas afeta diretamente a renda das famílias 

com menor condição social, já que os pais precisam parar de trabalhar 

para cuidar dos filhos. Esse impacto é menor nas famílias com melhores 

condições financeiras.

Dados: 

•  Segundo a pesquisa “Data Favela”: 

•  75% dos moradores de favelas dizem que a paralisação das escolas afeta sua renda

•  84% dizem que seus gastos aumentam com os filhos dentro de casa após a  

paralisação das escolas

Riscos e desdobramentos: 

Evasão escolar, aumento da desigualdade social, desemprego futuro.

Links/Referências: 

file:///Users/mandalah/Downloads/Coronavi%CC%81rus%20nas%20favelas_divulg_rev2.pdf.pdf
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Confiança do Eleitor

Desconfiança na liderança política
A maioria dos brasileiros se mostra assustada em relação ao coronavírus 

e insatisfeita com a postura presidencial, confiando mais nos governos 

estaduais e no ministro da saúde. 

Dados: 

•  Em pesquisa da XP/Ipespe, o nível de aprovação de Bolsonaro dia 20 de março era de 30%. 

Nessa mesma pesquisa, 36% dos brasileiros consideram o desempenho dele “ruim” ou 

“péssimo” na gestão da crise, e 31% “regular”. 

• De acordo com o Datafolha, governadores têm aprovação de 54% e o ministro  

da saúde de 55%.

Riscos e desdobramentos: 

Perda de confiança nas instituições e crise política.

Links/Referências: 

https://www.infomoney.com.br/politica/aprovacao-de-bolsonaro-volta-ao-pior-nivel- 

com-coronavirus-e-pessimismo-economico/

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/descontentamento-contra-bolsonaro-na-pandemia-pode-

levar-pais-a-conflagracao-diz-eduardo-giannetti.shtml

Conflito entre Governo Federal e Estadual
Governadores se reúnem e decidem a continuação do isolamento  

social e a proposta de pacotes de Renda Mínima frente às divergentes 

declarações oferecidas pelo governo Federal. 

Dados: 

•  Discussão entre Jair Bolsonaro e João Dória no dia 25/03 sobre decisão de isolamento social.

Riscos e desdobramentos: 

Esse conflito pode assinalar uma mudança na política, em que o eleitor passa a confiar  

mais no governo local que na Presidência da República.

Links/Referências: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/bolsonaro-perde-duelo-com-doria-e- 

governadores-encurralam-presidente.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/avaliacao-de-bolsonaro-na-gestao-da-crise-e-muito- 

pior-que-a-de-governadores-e-ministerio-diz-datafolha.shtml
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Finanças  
Públicas

Política

Pressão sobre os orçamentos governamentais
Confrontados com a pandemia, muitos governos têm que  

aumentar seus gastos em serviços de saúde, subsídios à  

economia e políticas sociais emergenciais.

Dados: 

•  Anúncio do governo brasileiro de um pacote de R$147 bilhões de fundo emergencial contra 

o coronavírus. (Ministério da Fazenda)

•  Banco Central reduz a projeção de crescimento do PIB para zero. 

Riscos e desdobramentos: 

Aumento da pressão econômica brasileira e atrofia da retomada do crescimento.

Links/Referências: 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/26/bc-zera-a-estimativa-para- 

crescimento-do-pib-em-2020-por-coronavirus.htm

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/16/guedes-cita-reformas-como-projetos- 

prioritrios-para-reforar-capacidade-da-economia.ghtml
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