
Senhoras e Senhores Ministros do Trabalho, 

É com grande orgulho que represento o Brasil na vigésima primeira 

Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho. Faço aqui um 

agradecimento ao Ministro de Trabalho da Argentina, Claudio Moroni, que 

preside a conferência, pela preparação dos trabalhos. 

Como é sabido de todos, a pandemia da covid-19 trouxe desafios para os 

nossos países em todas as áreas, especialmente agudos no mundo do 

trabalho. Impôs obstáculos às atividades econômicas que afetaram 

diversos setores, especialmente às camadas mais vulneráveis da 

população. 

Antes de tudo, quero lamentar cada vida perdida e reiterar o 

compromisso do Brasil de cooperar no enfrentamento dessa pandemia e 

de suas consequências com todas as nações do hemisfério.  

É preciso fazer um registro importante. O Presidente Jair Messias 

Bolsonaro deixou claro a toda a equipe de governo desde o início: é 

preciso cuidar da saúde sem deixar de lado a questão econômica. Não 

existe saúde na miséria, na fome e no desemprego. O que ele disse em 

março de 2020, foi ratificado pela OMS em agosto de 2020.   

A decisão do Presidente se mostrou acertada e hoje nosso país dá sinais 

claros ao mundo de que fazemos um bom enfrentamento, os números 

que vou apresentar demonstrarão isso.  

 

 

 



Os resultados poderiam ser ainda melhores caso muitos prefeitos e 

governadores que travaram a atividade econômica de cidades inteiras, 

muitas sem um caso sequer de Covid, não tivessem aderido a um 

movimento claramente político-ideológico, já que o lockdown, também 

conhecido como fecha-tudo, não se mostrou eficiente em nenhum lugar 

do mundo. 

O Governo do presidente Jair Bolsonaro planejou rapidamente um 

conjunto de ações para que os brasileiros atravessassem da melhor 

maneira possível os momentos mais difíceis da pandemia. A rede de saúde 

foi estruturada, os estados e municípios socorridos financeiramente, 

inclusive, além da perda de arrecadação, somos um dos países que mais 

curou pessoas, que mais vacina no mundo e, seguindo a determinação do 

Presidente, não descuidamos da economia, dos empregos, das empresas: 

em intenso diálogo democrático com as instituições brasileiras, 

aprovamos regras fiscais especiais em 2020 que garantiram mais de 100 

bilhões de dólares para socorrer os trabalhadores e as empresas mais 

vulneráveis.  

Criamos o maior programa de apoio à manutenção de emprego formal da 

história do Brasil, o BEm, altamente elogiado por organismos 

internacionais em razão de sua capacidade de preservar tanto as vagas de 

trabalho, quanto a renda do trabalhador e a saúde financeira das 

empresas. O programa permitiu a redução da jornada de trabalho no lugar 

das demissões, e o trabalhador foi compensado pelas horas perdidas ao 

receber um auxílio do governo.  



Estudos dão conta de que o trabalhador teve sua renda preservada em 

alto nível. Mais de dez milhões de empregos foram protegidos, motivo 

pelo qual renovamos o programa em 2021.  

O governo brasileiro não descuidou dos trabalhadores informais, uma vez 

que eles constituem grande parcela do mercado de trabalho no Brasil. 

Instituímos em 2020 um auxílio emergencial - que tive a honra de 

coordenar de sua implantação até fevereiro de 2021 - uma grande rede de 

proteção que chegou a 69 milhões de beneficiários, impactando mais da 

metade da população, que, pela nossa decisão de utilizar um aplicativo,  

em apenas seis dias após a promulgação da Lei começou a creditar em 

conta o dinheiro para beneficiários de programas sociais e trabalhadores 

informais que perderam os seus rendimentos em razão da pandemia. Só 

em 2020, foram R$ 294 bilhões.  O programa foi reeditado em 2021 e 

segue protegendo os mais vulneráveis. 

A decisão pelo aplicativo no auxílio emergencial, nos possibilitou enxergar 

26 milhões de brasileiros que até então eram invisíveis para todos que nos 

antecederam, que, por falta de planejamento, incompetência, 

incapacidade de dar retorno à população, e, lamentavelmente também 

por uma corrupção sistêmica, foram deixados para trás. Certamente, 

também por isso, o povo brasileiro tomou uma decisão em 2018, fez uma 

escolha, e cumprimos à risca o compromisso assumido. Se antes havia 

projeto de poder, hoje temos projeto de nação.   

 

 

 



Projeto esse que se iniciou em janeiro de 2019, de um governo mais 

eficiente, que pese menos sobre os ombros dos cidadãos, um governo que 

chega a 1000 dias sem um único caso de corrupção. Para um país que foi 

exposto à tanta corrupção nas últimas décadas – é uma clara 

demonstração que as coisas mudaram. A pandemia nos trouxe ainda mais 

desafios, mas não nos desviou do rumo. Servimos aos interesses do povo 

brasileiro.  

Mostrou-se fundamental, durante a atual crise, o forte sistema de 

proteção social existente no País, que proporciona seguro-desemprego e 

acesso universal à saúde, direitos constitucionais no Brasil. Para seguir 

enfrentando os efeitos negativos da pandemia, o governo do presidente 

Jair Bolsonaro reeditou em 2021 os programas bem-sucedidos de 2020.  

Uma recuperação sustentável deve incluir medidas que incentivem 

crescimento econômico e criação de empregos, inclusive por meio de 

ambiente favorável aos negócios e aproveitamento das oportunidades 

geradas pela digitalização e novas formas de trabalho. 

Para ajudar na transição para o mundo pós-pandemia, o governo 

brasileiro está próximo de propor medidas legislativas que incentivam o 

primeiro emprego de jovens por meio do pagamento de uma bolsa 

vinculada ao treinamento profissional desses jovens por empresas 

privadas, evitando o que conhecemos como “efeito cicatriz”, que pode 

afetar a trajetória laboral daqueles que buscam a entrada no mercado de 

trabalho em um momento tão conturbado. O programa também dará 

uma nova chance a trabalhadores de mais idade e que estejam 

enfrentando dificuldades para a reinserção profissional. 



Uma outra iniciativa muito importante que construímos aqui no Ministério 

do Trabalho é o chamado Serviço Social Voluntário, uma modalidade 

voltada para o setor público que permitirá que prefeituras contratem 

jovens de 16 a 29 anos ou trabalhadores com mais de 50 anos. Essas 

pessoas, com dificuldades de conseguir empregos, seriam contratadas 

para desempenhar atividades de caráter eminentemente cívico e com 

benefícios ao público em geral.  

Igualmente, avançaremos de maneira muito clara na questão dos 

trabalhadores por aplicativo e remotos, para reforçar a sua proteção 

social, porém com os cuidados necessários para não inviabilizar esse novo 

modelo de negócios e de engajamento no trabalho. Acreditamos que a 

grande maioria dos trabalhadores por aplicativo valoriza a flexibilidade de 

suas atividades e que o setor foi muito importante na absorção de 

trabalhadores prejudicados pela pandemia.  

 

O novo jeito de governar que se estabeleceu em 2019, tornou possível 

essas iniciativas que contribuíram para que, em 2020, o desempenho do 

Brasil no ano fosse acima da média.  

Conseguimos proteger a renda dos mais vulneráveis e a demanda 

agregada da economia.  O Brasil já vacinou com ao menos uma dose mais 

de 140 milhões de cidadãos, quase 70 por cento da população. . Os 

totalmente imunizados já somam 80 milhões de brasileiros, quase 40% do 

total. No total, o governo federal já disponibilizou quase 290 milhões das 

600 milhões de doses de vacinas contratadas até o fim do ano. Também é 

preciso registrar que o Brasil adquiriu pacote tecnológico e será produtor 

de vacinas. 



A vacinação avança, a cada novo dado de atividade econômica fica mais 

claro que 2021 será melhor que o esperado e 2022 será ainda melhor. 

A pandemia nos trouxe novos desafios, mas não nos desviou do rumo.  

Por fim, aproveito essa oportunidade para reiterar o compromisso do 

Brasil com a integração das Américas e nossos princípios democráticos 

compartilhados com os países-membros da Organização dos Estados 

Americanos.  

 

 


