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RESUMO 

 

As mudanças demográficas vivenciadas pela população brasileira nas últimas 
décadas, em especial o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de 
vida, representam um desafio para o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário 
brasileiro. Diante dessa conjuntura, o governo analisa propostas para alteração nas 
regras previdenciárias, a fim de tentar diminuir o suposto déficit e aumentar a 
arrecadação. A igualdade nas regras de concessão dos benefícios para homens e 
mulheres é uma das propostas do governo, que vem sendo discutida sob a 
justificativa de que a expectativa de vida da mulher é maior que a dos homens. 
Entretanto, no contexto brasileiro, o bônus de 5 anos no tempo de contribuição e na 
idade de aposentadoria foi sugerido pela Carta das Mulheres de 1987 e consolidado 
na Constituição de 1988, como uma forma de reconhecer o papel social da mulher, 
que não é considerado: o trabalho dedicado aos afazeres domésticos e o cuidado 
com a família; um trabalho não remunerado e invisível perante a sociedade e o 
Estado, além das diferenças de salários entre os sexos no mercado de trabalho. 
Portanto, o presente trabalho pretende discutir se a igualdade das regras 
previdenciárias para os homens e mulheres é, de fato, uma reforma adequada para 
a realidade brasileira diante das desigualdades de gênero encontradas no mercado 
de trabalho e na divisão do trabalho reprodutivo (afazeres domésticos). O estudo 
tem como objetivo estimar a diferença do tempo de trabalho entre homens e 
mulheres, considerando o tempo gasto no trabalho produtivo (no mercado de 
trabalho) e o tempo dedicado aos afazeres domésticos e cuidados com a família. 
Utilizando dados da PNAD de 2014, os resultados evidenciam que, embora 
mulheres tenham carga horária remunerada quase 15% menor que a dos homens, 
elas dedicam 128% a mais do seu tempo em afazeres domésticos. Assim, as 
mulheres trabalham em média 358 horas a mais que os homens por ano e, se esta 
diferença fosse considerada, em 30 anos as mulheres teriam tempo de contribuição 
equivalente a 34,3 anos de contribuição dos homens. Além disso, ao analisar as 
diferenças entre os sexos por outras características como: escolaridade, renda, 
trabalho formal e informal, arranjos familiares, raça e faixa etária, verificou-se 
diferenças ainda maiores no tempo de trabalho que a média nacional. 

 

Palavras-chave: Previdência Social; Desigualdade de gênero; Mercado de trabalho; 

Trabalho produtivo; Afazeres domésticos 
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ABSTRACT 

 

The demographic changes by the Brazilian population in the last decades, especially 
the aging of the population and the increase in life expectancy experienced, 
represent a challenge for the financial equilibrium of their social security system. 
Given this situation, the government analyzes proposals for changes in social 
security rules to try decreasing the deficit, and in a way, increasing the collection. 
Equality in the rules for granting benefits to men and women is one of the proposals 
of the government, which has been discussed under the justification that the 
woman's life expectancy is greater than that of men. In the Brazilian context, the 5-
year bonus on contribution time and retirement age was suggested by the 1987 
Women's Charter and consolidated in the 1988 Constitution As a way of recognizing 
the social role of women, which is not recognized: work dedicated to housework, 
unpaid and invisible work vis-à-vis society and the State, as well as gender 
differences in the labor market. Therefore, the present study intends to discuss 
whether the equality of social security rules for men and women is in fact an 
adequate reform for the Brazilian reality, given the gender inequalities found in the 
labor market and in the division of reproductive work (housework).  The study aims to 
estimate the difference in working time between men and women, considering the 
time spent in productive labor (the labor market) and the time devoted to housework 
and family care. Using data from the PNAD of 2014, the results show that, despite 
having worked with an average load, 15% less than men, they are dedicated 128% 
more of their time in domestic tasks. Women work an average of 358 hours more 
than men per year, if this difference were considered, in 30 years women would have 
contribution time equivalent to 34.3 years of men's contribution. And when analyzing 
the differences between the sexes by other characteristics such as schooling, 
income, formal and informal work, family arrangements, race, age group; Differences 
were even greater than the national average. 

 

 

 

 

Keywords: Social Security; Gender inequalities; Job market; Productive work; 

Homeworks 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2016, o governo federal declarou que a Previdência Social brasileira 

apresenta-se deficitária, e atribuiu aos impactos das mudanças demográficas a 

existência da crise no sistema de financiamento previdenciário (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2017). O processo de envelhecimento populacional é um 

fenômeno presente em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, como 

consequência do declínio dos níveis de fecundidade e de mortalidade (WONG; 

CARVALHO, 2006). A progressiva redução da população em idade ativa e o 

aumento da população idosa se apresentam como um desafio para o sistema de 

seguridade social brasileiro, pois tende a elevar os gastos com  saúde, assistência 

social e previdência social (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2016).   

A Previdência Social é composta por dois regimes básicos obrigatórios: o 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e o Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS). E pelo Regime de Previdência Complementar (PC), que é facultativo. 

O RGPS assegura os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada e do meio 

rural, além dos servidores que não contam com o regime próprio; o RPPS destina-se 

aos servidores do setor público das três esferas. Cada ente federativo pode ter o seu 

RPPS. O Regime de Previdência Privada tem caráter complementar, sendo 

administrado de forma autônoma à Previdência Social (BRASIL, 1988).  

O RGPS é mais abrangente que o RPPS e a PC, pois assegura a maioria dos 

trabalhadores brasileiros, no total de 70 milhões de trabalhadores, que 

correspondem a 34% da população brasileira (IBGE, 2015; MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015). As aposentadorias representaram 67% dos 

benefícios previdenciários do RGPS, e as pensões 27%, em 2015 (AEPS, 2015). 

Juntas, elas são a maioria dos benefícios previdenciários pagos e são financiadas 

por meio do sistema de repartição simples, que prevê a colaboração intergeracional, 

em que as contribuições dos trabalhadores ativos sustentam os benefícios dos 

inativos, além dos repasses da União e outras fontes que auxiliam na arrecadação 

da receita do RGPS (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2015). É um sistema 
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de solidariedade entre os segurados da previdência, de geração para geração, no 

qual devem ser observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Entretanto, devido ao envelhecimento populacional, o número de indivíduos ativos 

que contribuem para o sistema em relação ao número de beneficiários vem caindo. 

De acordo a Revisão das Projeções Populacionais do IBGE (2013), em 2010, a 

população total no Brasil tinha 10 indivíduos em faixa etária ativa para cada inativo. 

A previsão é que, em 2044, sejam apenas 3,4 ativos para um inativo (IBGE, 2013).  

Contudo, cabe ressaltar que, de acordo com a Constituição de 1988, a 

previdência social está prevista dentro da Seguridade Social, que se caracteriza 

como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. E o seu financiamento deve ser assumido por toda a sociedade, 

de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de determinadas 

contribuições sociais. Nesse sentido, a previdência deve ser considerada como uma 

política pública contributiva, em que parte do seu financiamento deve ser 

proveniente de contribuições sociais e não a sua totalidade (BRASIL, 1988). Desse 

modo, o equilíbrio financeiro e atuarial deve considerar todas as formas de 

financiamento, não somente a contribuição dos trabalhadores e empresas.  

Outra importante mudança demográfica, que o governo federal alega impactar 

as despesas previdenciárias, é a elevação da expectativa de vida depois dos 60 

anos, que alonga o período de gozo do benefício por parte dos aposentados e 

pensionistas, principalmente para as mulheres. Giambiagi e Tafner (2010) relatam 

que, em 2008, segundo as tábuas de mortalidade do IBGE, os homens recebiam o 

seu benefício por 23 anos, em média, e as mulheres recebiam por 29 anos, em 

média, considerando as aposentadorias por tempo de serviço. De acordo com os 

autores, essa diferença no tempo de gozo do benefício é consequência de dois 

fatores: o primeiro é que as mulheres podem se aposentar mais jovens, na medida 

em que o tempo de contribuição exigido para elas é cinco anos a menos do que para 
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os homens; o segundo refere-se aos diferenciais na mortalidade, que faz com que 

as mulheres vivenciem uma maior expectativa de vida. Ou seja, elas se aposentam 

mais cedo por tempo de serviço ou idade e sobrevivem por mais tempo. Em 2015, 

segundo dados do INSS, a idade média para aposentadoria por tempo de serviço 

era de 55,70 para os homens e 53,00 para as mulheres (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2016).  

Melo (2016) argumenta que outro fator que afeta o financiamento do sistema 

previdenciário são as características do mercado de trabalho, pois o mercado 

brasileiro possui muitos desempregados, trabalhadores autônomos e trabalhadores 

remunerados sem carteira assinada; esta parte da população está fora da proteção 

previdenciária, além de não ajudar no financiamento do sistema, o que torna mais 

difícil aumentar a receita da Previdência Social. O autor destaca, também, a 

população fora do mercado de trabalho, dita como economicamente não ativa, e a 

menor participação das mulheres no mercado de trabalho se comparado com os 

homens, diminuindo ainda mais o financiamento da previdência. Os trabalhadores 

sem carteira assinada e os desempregados são desprotegidos perante as leis 

trabalhistas e sem garantias de uma aposentadoria futura, o que pode sobrecarregar 

a Assistência Social. Geralmente, estes trabalhadores informais são de famílias de 

baixa renda, que não têm condição de fornecer o sustento do idoso (ULYSSEA, 

2006; DUTRA; FÍGOLI, 2008).   

O bônus de 5 anos na concessão de benefício para as mulheres em relação 

aos homens é justificado pelas desigualdades de gênero presentes no país. 

Historicamente, o tempo que as mulheres gastam para desempenhar os trabalhos 

domésticos e o cuidado com os filhos e a família é bem mais elevado do que o 

tempo gasto pelos homens (MARRI, 2009). Com a intenção de compensar o 

desequilíbrio entre os sexos no trabalho doméstico e a dupla jornada feminina, a 

Previdência Social propõe regras mais benevolentes para as mulheres e outros 

grupos considerados mais vulneráveis economicamente.  
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 A reforma previdenciária (PEC 287) apresenta como uma de suas propostas 

para concessão de aposentadoria, a igualdade no tempo de contribuição entre 

homens e mulheres e a adoção de uma idade mínima de 62 anos para as mulheres 

e 65 para os homens, para o direito de aposentadoria. Os autores Giambiagi e 

Tafner (2010) defendem que a igualdade na idade de aposentadoria entre homens e 

mulheres seria uma reforma adequada para o Brasil. Os autores evidenciam que, 

em vários países, essa igualdade já acontece e consideram que no contexto 

brasileiro, em que o aumento da expectativa de sobrevida ao se aposentar, 

principalmente para as mulheres, impacta significativamente o equilíbrio 

previdenciário, essa reforma seria adequada.  

Em contrapartida, Marri et al (2011) explicam que embora as conquistas 

femininas em relação à igualdade de gênero tenham avançado nas últimas décadas, 

ainda existem desigualdades quanto aos diferencias de salários e ao tempo 

dedicado ao trabalho doméstico. Mesmo que o trabalho doméstico seja mais 

compartilhado atualmente, a mulher permanece como a responsável pela criação 

dos filhos, pelo cuidado dos parentes idosos e pelo lar, fato que as afastam do 

trabalho formal, direcionando-as a empregos de pior qualidade, que proporcionam 

redução de jornada no trabalho remunerado e menor proteção previdenciária 

(MARRI, et. al., 2011).  

De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social, em 2015, as 

mulheres são a maioria nas aposentadorias concedidas por idade (60%). Enquanto 

os homens têm a maior proporção nas aposentadorias concedidas por tempo de 

contribuição (65%). Esta informação evidência que a maior parte das mulheres que 

se aposentam, não conseguem completar os requisitos para aposentadoria por 

tempo de contribuição, e acabam se aposentando pela idade, pois conforme 

discutido, a vida laboral das mulheres é mais instável, quando comparada a dos 

homens. As propostas do Governo de aumentar o tempo mínimo de contribuição de 

15 para 25 anos será mais difícil de ser atingido pelas mulheres, principalmente a 

aposentadoria integral com 40 anos.  
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Corrêa et al (2016) contribui para essa discussão ao evidenciar que, no Brasil, 

os idosos que possuem mais filhas têm maior atenção e cuidado pois as mulheres 

são as principais cuidadoras familiares, fato que as afasta do mercado do trabalho. 

Portanto, se a Constituição de 1988 prevê que o Estado deve garantir creche para 

as crianças e garantir o bem-estar dos idosos, o bônus previdenciário para o sexo 

feminino também pode ser considerado como uma forma de compensar o papel 

social que a maioria das mulheres exercem, no cuidado dos filhos e cuidado dos 

pais idosos. 

Ademais, países que adotam o critério de equidade de aposentadorias têm 

políticas muito fortes de igualdade de gênero, que visam menores diferenças entre 

salários por sexo, e até as licenças maternidade podem ser divididas entre os pais 

(HAKKERT,2014). No Brasil, apesar das questões relacionadas à igualdade de 

gênero estar sendo bastante propagadas e discutidas, com o passar das décadas, 

para que as mulheres tenham o mesmo acesso aos direitos dos homens, e da 

crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, elas ainda recebem 

menores salários e ocupam cargos menos qualificados.  

Segundo estudo divulgado pela Organização para Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2013 as mulheres brasileiras ocupadas 

com ensino superior recebiam um salário em média 38% a menos que os homens 

com o mesmo nível de instrução. 

Portanto, nesse contexto a pergunta que permanece é: a igualdade das 

regras previdenciárias para os homens e mulheres é, de fato, uma reforma 

adequada para a realidade brasileira? Essa reforma deve contribuir para minimizar o 

suposto déficit previdenciário no Brasil, mas pode agravar ainda mais as 

desigualdades vivenciadas pelas mulheres. Dessa forma, o presente trabalho 

pretende discutir as desigualdades de gênero relacionadas ao tempo de trabalho no 

Brasil com o objetivo de estimar quantos anos de contribuição as mulheres teriam a 

mais que os homens, se o tempo dedicado aos afazeres domésticos fosse incluído 

no tempo de trabalho contabilizado pelo sistema de previdência social, com a 
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premissa de que as mulheres, devido à dupla-jornada, já têm tempo de trabalho 

superior ao dos homens. Além disso, pretende-se estratificar essas estimativas por 

variáveis socioeconômicas (escolaridade, trabalho formal e informal e renda), e 

variáveis demográficas (raça, faixa etária e arranjo familiar). O estudo dessas 

variáveis se dá pela importância das informações levantadas sobre a relação do 

tempo de trabalho com os níveis de pobreza da população, com a condição de vida, 

com o nível de educação e renda e com o bem-estar social, além de evidenciar as 

desigualdades sociais e de gênero da população através do tempo de trabalho total. 

O trabalho é composto por esta introdução. O Capítulo 2 apresenta a 

estrutura e as características da Previdência Social de vários países, além da 

história da Previdência Social brasileira e seus diferencias de regras por sexo. O 

Capítulo 3 discorre sobre as desigualdades de gênero encontradas no trabalho 

remunerado, dito como produtivo, e no trabalho dedicado aos afazeres domésticos, 

chamado de reprodutivo. O Capítulo 4 descreve a metodologia e a base de dados 

usada como fonte de informações. O Capítulo 5 discorre sobre os resultados e as 

análises e, por último, o Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho com um 

resumo dos principais resultados e argumentos abordados na dissertação. 
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2. SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E RELAÇÕES DE GÊNERO 

2.1 ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Grande parte dos países do mundo tem sua Constituição baseada na 

ideologia do Bem Estar Social, denominada Welfare State. Seu conceito deriva da 

promoção das políticas sociais por parte do Estado devido à pressão das demandas 

sociais. Para T. H. Marshall (1950), citado por Esping-Andersen (1991), a cidadania 

social é a ideia fundamental de Welfare State; quando os direitos sociais são 

invioláveis e ganham status de garantias fundamentais, o Estado tem o dever de 

garantir os direitos sociais para a população a fim de promover o bem estar da 

sociedade. Neste processo, “as atividades estatais se entrelaçam com o papel do 

mercado e da família em termos de provisão social” (ESPING-ANDERSEN,1991).  

As políticas sociais desenvolvidas para uma melhor qualidade de vida para a 

população abrangem, de uma forma geral, a saúde, a educação, a habitação, a 

assistência social e a previdência social (DRAIBE, 1993). Em países desenvolvidos, 

o Welfare State conseguiu ter uma abrangência maior para a população, atingindo a 

maioria das classes sociais, e uma maior redistribuição de renda entre elas. No 

Brasil, o sistema de proteção social é considerado deficiente se comparado com 

outros países que adotaram o Welfare State (Gomes, 2006). Apesar disso, o sistema 

de seguridade social brasileiro está inserido nas políticas sociais que estão incluídas 

no Bem Estar Social e é marcado pela universalidade do acesso e pela expansão da 

cobertura a todos (DRAIBE, 1993). A Seguridade Social está dividida nas áreas da 

Saúde, da Assistência Social (caráter não contributivo) e da Previdência Social 

(caráter contributivo). A saúde é garantida a todos, independente de classe social, 

renda e contribuição e, de acordo com a Constituição Federal (1988), o acesso à 

saúde é universal e igualitário, com ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A assistência social 

visa atender a quem necessitar de amparo, por não ter condições econômicas, e 

estiver na faixa de pobreza, independente de contribuição; ela promove a cobertura 

da assistência ao idoso, através do benefício de uma renda mensal aos idosos 
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carentes, e para as pessoas deficientes pelo Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) (BRASIL, 1988). Já o sistema da Previdência Social, no Brasil, tem como um 

dos seus ideais a finalidade de garantir à população idosa um rendimento na velhice, 

por isso, é importante que a Previdência Social tenha um elevado grau de cobertura 

para proteger os idosos da linha da pobreza, garantindo-lhes seu próprio sustento, 

quando reduzem consideravelmente a sua capacidade laborativa para gerar sua 

própria renda (DUTRA; FÍGOLI, 2008). Além disso, a previdência pública também 

tem o papel de equilibrar a distribuição de renda dos países (DUTRA; FÍGOLI, 

2008).   

Os sistemas de Previdência Social são financiados pelas contribuições sobre 

a renda dos trabalhadores, pagas pelos trabalhadores e empregadores, e são 

compostos por diferentes estruturas de sistemas, de acordo com o modelo adotado 

por cada país. No modelo de repartição simples, todas as contribuições efetuadas 

pelos trabalhadores e empresas no período são utilizadas para pagar os benefícios 

dos aposentados e pensionistas no mesmo período. Os sistemas públicos de 

repartição simples também são chamados de PAYGO (pay-as-you-go). Já no 

modelo de capitalização individual, as contribuições são acumuladas em contas 

individuais para cada trabalhador, o valor do benefício será a soma das 

contribuições acumuladas nas contas pessoais, mais a capitalização das 

contribuições no mercado de capitais, considerando ou não a expectativa de vida do 

trabalhador no momento de sua aposentadoria. Por este modelo, não há 

transferência de recursos entre as gerações, embora possa haver entre indivíduos 

de uma mesma geração. Existe, ainda, os modelos de Contribuições Definidas 

Teóricas Financeiras (CDF) e as não financeiras (CDNF), que combina os dois tipos 

de modelos: repartição simples e capitalização. Neste modelo de repartição simples, 

os recursos são gastos para pagar os benefícios já ativos, mas há uma ideia de 

capitalização dos recursos, embora eles não sejam capitalizadas pelo mercado de 

capitais, mas por indicadores ligados ao crescimento da economia e do PIB, como a 

inflação (MARRI, 2009). Além disso, cada governo estabelece as regras para as 

contribuições e para as concessões dos benefícios que visam garantir o equilíbrio 
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entre as receitas e as despesas. Quando esse equilíbrio é ameaçado, ou não mais 

alcançado, as reformas previdenciárias surgem na tentativa de equacionar os 

problemas financeiros que podem ser presentes ou futuros, mas acaba havendo 

uma tensão entre equilíbrio atuarial, a garantia dos direitos já conquistados e o 

financiamento do sistema. 

A Suécia possui um sistema de previdência social no qual o Banco Mundial se 

refere como modelo de sucesso, chamado de Modelo Nocional de Contribuições 

Definidas Teóricas (SILVA, F.P. 2013). O modelo combina a repartição simples e a 

capitalização, e vem conseguindo garantir a sustentabilidade do sistema 

previdenciário. O modelo sueco reduziu seu déficit previdenciário através de uma 

reforma na qual o sistema público de previdência está dividido em: I - Planos de 

Contribuições Definidas Não Financeiras (CDNF), em que todos os trabalhadores 

contribuem com uma parcela fixa de 16% do seu salário em contas pessoais, mas 

os recursos são utilizados para pagar os benefícios dos atuais aposentados (sistema 

de repartição), e II - Planos de Contribuição Definida Financeira (CDF), no qual os 

trabalhadores pagam um adicional de 2,5% de sua renda em contas individuais, que 

é aplicado num fundo de pensão escolhido pelo trabalhador e, ao final, o aposentado 

retira o que contribuiu ao longo da vida em sua conta mais os rendimentos; no total o 

trabalhador contribui 18,5% para o sistema público previdenciário (SILVA, F.P. 

2013). Há ainda uma renda mínima (piso previdenciário) garantida pelo Estado, para 

quem não conseguiu contribuir.  

A previdência complementar na Suécia é na maior parte, regida através de 

acordos coletivos entre empregadores e empregados, e não é obrigatória, mas a 

maioria dos empregadores oferece o plano complementar e contribui para ela junto 

com os funcionários. Os planos complementares cobrem 90% da força de trabalho 

(SILVA, 2013). Essas formas de pilares da Previdência na Suécia ajudam os 

trabalhadores a não perderem o poder aquisitivo quando se aposentarem. A Suécia 

também é um exemplo quanto às questões de igualdade de gênero, pois existem 

políticas promovidas pelo governo para a proteção familiar, que ajudam as mulheres 
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a conciliarem o trabalho com o cuidado à família, como a licença maternidade de 1 

ano e seis meses podendo ser dividida o tempo igualmente entre homens e 

mulheres, a jornada de trabalho para mães são reduzidas, dentre outras políticas. 

Quanto às aposentadorias, as regras são as mesmas para ambos os sexos, 

podendo se dar a partir dos 65 anos de idade (PERSSON, 2008). 

Na Alemanha, a nova Lei de Previdência Social, de 2014, concede 

aposentadoria com 63 anos de idade para quem tem 45 anos de tempo de 

contribuição, para ambos os sexos. Mas para quem não atingiu os 45 anos de 

contribuição, a aposentadoria é aos 65 anos para homens e mulheres, com no 

mínimo 10 anos para as mulheres e 15 anos de contribuição para os homens. Outro 

destaque da nova Lei é a aposentadoria das mães,pela qual  as mulheres que 

tiveram filhos antes de 1º de janeiro de 1992 receberão dois anos adicionais ao seu 

tempo de contribuição previdenciária, e as mulheres que tiveram filhos depois desta 

data receberão de um ano; esta reforma é uma forma de reconhecimento dos 

esforços das mulheres na educação das crianças (TAFNER, 2007; RRFAB, 2014). 

Nos Estados Unidos, o sistema previdenciário é dividido entre o sistema 

público de repartição simples e a previdência complementar privada facultativa. 

Existe a mesma regra de aposentadoria e contribuição para os homens e mulheres, 

com idade mínima de 67 anos e 40 anos de contribuição para ambos os sexos 

(TAFNER, 2007). 

Em contrapartida,muitos países têm regras distintas de aposentadorias. A 

maioria possui a idade como referência para que as pessoas se aposentem, sendo 

permitido às pessoas se aposentarem antes, porém com descontos no valor do 

benefício. Nos países da América Latina, as informações aqui apresentadas acerca 

da previdência social são baseadas no trabalho de Amaro (2000), com atualizações 

a partir do trabalho de Tafner (2007). No Chile, o regime de repartição do sistema 

público passou para o de capitalização, administrado pelo setor privado, para os 

trabalhadores que entraram no mercado de trabalho a partir de 31/12/1981. Neste 

novo modelo, o Estado diminuiu o seu papel, para supervisor do sistema e a 
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concessão de aposentadorias quando assistenciais. O novo modelo é financiado 

totalmente pelos próprios segurados geridos por empresas de fundo de pensões. No 

fundo de capitalização, cada segurado tem sua conta individual e, ao final, recebe 

saldo com correções e pode decidir se recebe o valor da sua conta para ter uma 

renda vitalícia ou retiradas escalonadas. O sistema de capitalização de contribuição 

definida é considerado, por alguns pesquisadores, mais equilibrado do ponto de 

vista atuarial. Em contrapartida, resulta em  menor proteção social, pois os 

trabalhadores que não contribuem, ou não completam o tempo de contribuição, não 

recebem o benefício, cabendo ao Estado o papel protetor de garantir uma renda 

mínima aos mais vulneráveis. Na questão dos diferenciais de sexo para concessão 

de aposentadoria, o país adota o mesmo critério do Brasil, no quesito idade: 65 anos 

para homens e 60 anos para as mulheres além de, pelo menos, 10 anos de 

contribuição para ambos os sexos. 

O sistema chileno serviu de exemplo para implantação da reforma na 

Argentina, mas com implementações diferenciadas. Os segurados do antigo sistema 

público de repartição tiveram regras de transição e garantia de pensão mínima, para 

a migração do novo sistema privado. Os segurados filiados a partir de 1983 

migraram de forma obrigatória para o sistema previdência complementar privado 

(fundo de pensão com capitalização de contas individuais) vinculados ao regime 

privado ou plano de previdência complementar, organizados por Seguradoras e 

Fundos de Pensões. O tempo de contribuição mínima é de 20 anos para receber o 

benefício de aposentadoria mínima, sem distinção de sexo no sistema privado. E a 

idade mínima para aposentadoria é de 65 para os homens e 60 anos para as 

mulheres (AMARO, 2000; TAFNER 2007). 

Já o sistema previdenciário do México é parecido com o sistema dos Estados 

Unidos. A maioria da população que contribuiu ao regime de repartição tem acesso 

à previdência social, e os que desejam se aposentar com uma renda maior adere à 

complementação através de um plano de previdência privado. Não existe distinção 

quanto aos diferenciais de sexo para concessão de aposentadoria: homens e 
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mulheres se aposentam com a mesma idade mínima de 65 anos e com 30 anos de 

contribuição (AMARO, 2000; TAFNER 2007). 

No Brasil, as regras para concessão de aposentadorias e outros benefícios 

foram reformuladas ao longo do tempo e, em 2017, a nova reforma está sendo 

proposta. Na próxima seção apresenta-se um breve histórico da Previdência Social 

no Brasil, a evolução das regras de concessão de beneficio e as atuais propostas, 

considerando os diferenciais por sexo. 
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2.2 A PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA E OS DIFERENCIAIS DAS REGRAS 

POR SEXO 

Até a Constituição Federal de 1934, a legislação da história da Previdência 

Social brasileira foi editada de forma infraconstitucional. O grande marco do 

progresso da Previdência foi o decreto nº 4.682/1923, a Lei Elói Chaves, que foi 

responsável pela criação de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Após 

esta lei, várias caixas de aposentadorias em prol de variadas categorias de 

trabalhadores foram criadas.  

A Constituição Federal de 1934 originou o embasamento do sistema de 

custeio do financiamento da Previdência Social, no qual o empregado, o empregador 

e o Estado contribuíam para o financiamento do sistema previdenciário (BRASIL, 

1934). Na Constituição Federal de 1937 ocorreu a criação dos seguros de acidente 

de trabalho, no caso os seguros de vida, de invalidez e de velhice. A partir da carta 

magna, também foram editados decretos com a criação do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Estado e o Departamento Nacional de Previdência 

Social que institucionalizou a Previdência Social (BRASIL, 1937; NOLASCO, 2012). 

A partir da Constituição Federal de 1946 foi editada a Lei Orgânica da 

Previdência Social, em 1960, que unificou todas as leis e decretos 

infraconstitucionais relativos à Previdência até então. Outra grande evolução foi a lei 

Orgânica nº 3.807/1960, que criou o auxílio-reclusão, o auxílio-natalidade e o auxílio-

funeral (BRASIL, 1946). 

 A partir da Constituição de 1967 foram criadas leis que incluíram outros 

benefícios previdenciários como: o seguro acidente de trabalho, a inclusão dos 

empregados domésticos e a inclusão do trabalhador rural ao acesso aos benefícios; 

estes possuíam uma regra própria até 1963, de forma infraconstitucional 

(NOLASCO,2012). Em 1986 foi criado o decreto-lei n° 2.284, que instituiu o seguro 

desemprego e a inclusão do salário família na carta magna, que antes tinha status 

infraconstitucional. 
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A previdência social foi inserida nos “direitos fundamentais sociais” pela 

Constituição Federal de 1988, prevista dentro do Sistema Nacional de Seguridade 

Social, que tem a finalidade de garantir o direito à dignidade da vida humana e a 

efetividade dos direitos fundamentais, pois é dever do Estado assegurar o bem-estar 

e justiça social aos cidadãos (BRASIL, 1988). Antes da Constituição de 1988, 

nenhuma lei ou decreto infraconstitucional dava garantias ou igualdade de direitos e 

deveres entre homens e mulheres na Previdência Social. Com o surgimento do 

Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), órgão criado em 29 de 

agosto de 1985 por meio da Lei Federal nº 7.353, e vinculado inicialmente ao 

Ministério da Justiça, as mulheres formalizaram a exigência de seus direitos. O 

conselho era composto por feministas vindas de diversas regiões do país e tinha o 

objetivo de ser o canal da interlocução dos movimentos de mulheres com o governo, 

além de criar o espaço e acompanhar as formulações das políticas para as mulheres 

(PIMENTA, 2010).   

Em novembro de 1985, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

lançou a Campanha Mulher e Constituinte, a qual percorreu o país ouvindo as 

mulheres brasileiras e os movimentos sociais, e nesta campanha surgiu a “A Carta 

das Mulheres” aos constituintes, de 1987. A carta, destinada aos parlamentares, 

apresentava as reivindicações sobre a igualdade dos direitos e deveres entre os 

sexos e pontuava vários aspectos de igualdade e proteção não só das mulheres, 

mas também das classes sociais, raças e etnias menos favorecidas, nas mais 

diversas áreas como educação, cultura, saúde, violência, família e trabalho. Nas 

reivindicações na área do trabalho, foram inseridas as questões quanto a proteção à 

maternidade com licença maternidade, a garantia de creche para crianças de 0 a 6 

anos, a igualdade no acesso ao mercado de trabalho e ascensão ao mercado de 

trabalho, a licença paternidade, a extensão dos direitos previdenciários aos 

trabalhadores rurais com aposentadoria especial, e o direito de aposentadoria com 

25 anos de tempo de serviço para as mulheres e 30 anos para os homens (CARTA 

DAS MULHERES, 1987). 
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Na Constituição Federal de 1988, as reivindicações se tornaram direitos 

constitucionais. O artigo 201° considera estes direitos e registra a diferença da 

aposentadoria para as mulheres em relação aos homens, tanto para os 

trabalhadores urbanos, como os rurais e professores. A Constituição Federal de 

1988 representa o grande marco na conquista dos direitos dos trabalhadores e, 

também, para as mulheres. Os movimentos sociais de mulheres sustentam que a 

diferença se justifica à medida que as tarefas domésticas e o cuidado das crianças e 

dos idosos ainda recaem sobre as mulheres.  

Até a Constituição Federal de 1988, o perfil demográfico da população 

brasileira ainda era adequado para o sistema de financiamento de repartição 

simples, uma vez que a população vinha se mantendo com uma estrutura etária 

jovem (WONG; CARVALHO, 2006). Em 1998, quando os efeitos do declínio da 

fecundidade e da mortalidade na estrutura etária brasileira já eram visíveis, 

Fernando Henrique Cardoso realizou a primeira reforma da previdência que tentou 

amenizar o efeito das mudanças da estrutura demográfica brasileira sobre as contas 

previdenciárias. A Emenda Constitucional n°20 de 1998, colocou a imposição do 

limite de idade para obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, atingiu 

exclusivamente os trabalhadores do funcionalismo público, que abrange o sistema 

do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Ela determinou a idade mínima 

para concessão da aposentadoria no RPPS de 53 anos para homens e 48 anos para 

mulheres que já tivessem ingressado no serviço público, e de 60 anos para os homens e 

55 anos para as mulheres para os que ainda entrariam no sistema RPPS, como forma 

de diminuir os benefícios de aposentadorias em idade ainda consideradas produtivas 

(GIAMBIAGI; TAFNER, 2010; MARRI, 2009) 

Em 26 de novembro de 1999, outra reforma do governo Fernando Henrique 

Cardoso foi aprovada. A Lei 9.876 criou o Fator Previdenciário no cálculo das 

aposentadorias para os trabalhadores do RGPS. O fator se tornou uma forma de 

correção atuarial dos cálculos dos benefícios por incluir, na fórmula para o cálculo da 

aposentadoria, a expectativa de vida e o tempo de contribuição, reduzindo, assim, os 

valores dos rendimentos para as aposentadorias precoces (MARRI, 2009). O fator 
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previdenciário considerou, em sua expressão, o uso da tábua de vida de ambos os 

sexos, igualando a expectativa da sobrevida entre os sexos, e considerou também o 

bônus de 5 anos no tempo de contribuição para as mulheres, de acordo com o 

pressuposto constitucional, mas reduzindo os efeitos dos diferencias de gênero nas 

aposentadorias. 

Acompanhando a evolução das reformas da previdência social brasileira, a 

reforma seguinte aconteceu no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 

2003, sendo mais penosa para os servidores públicos, pois cancelou a regra de 

transição para os servidores da ativa, pela qual cada ano adicional trabalhado por tempo 

de contribuição (35 anos para homens e 30 anos para as mulheres) corresponde à 

redução de um ano das idades fixadas de aposentadoria (60 para homens e 55 para 

mulheres). Outro ponto importante da reforma foi a criação de um teto para recebimento 

do benefício equivalente ao teto do INSS, e uma taxação adicional para os servidores 

públicos aposentados cujo benefício excedesse o teto do benefício de aposentadoria do 

RGPS. 

Recentemente, em 2015, a medida provisória nº 676/2015 reformulou as 

regras dos benefícios previdenciários e o trabalhador pôde optar pelo fator 

previdenciário ou pela nova regra chamada de regra progressiva 85/95. A medida 

provisória foi convertida na lei n° 13.183, de 04 de novembro de 2015. Na nova 

regra, se a soma da idade com o tempo de contribuição da trabalhadora atingir 85 

pontos, e do trabalhador atingir 95, o benefício da aposentadoria será o valor integral 

da média dos 80% maiores salários de contribuição desde a estabilização da moeda 

de 1994. A partir de 30/12/2018, a regra progressiva será aumentada em 1 ponto a 

cada 2 anos, até atingir o limite de 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os 

homens.  

Além dos diferenciais por sexo nas regras de concessão de benefício, 

observam-se também diferenciais para os trabalhadores urbanos e rurais, e 

diferenciais por tempo de contribuição para professores da educação básica e 

pessoas com deficiência. Em outros benefícios previdenciários como o auxílio 
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doença, o auxílio acidente, o salário família e a pensão por morte, não existem 

diferenciais quanto ao sexo. No caso do salário família é um direito exclusivo das 

mulheres por questões reprodutivas, mas no caso de adoção por parte do pai, o 

trabalhador tem o mesmo direito e tempo que a mãe, dependendo da idade da 

criança. No Quadro 1, observam-se as regras atuais exercidas para concessão de 

aposentadoria no INSS. Uma forma de tentar reconhecer o trabalho doméstico feito 

pelas mulheres em seus lares foi a formalização, a partir de 2011, da aposentadoria 

para as donas de casa de baixa renda cuja renda familiar não pode ultrapassar 2 

salários mínimos, e que a família esteja inscrita no CadÚnico (Cadastrado único de 

programas sociais). A dona de casa, atendendo a estes requisitos, pode contribuir 

para a Previdência com uma alíquota diferenciada de 5%, e terá direito a 

aposentadoria nos mesmos moldes da aposentadoria por idade ou por tempo de 

contribuição dos trabalhadores urbanos (60 anos com pelo menos 180 contribuições 

mensais ou 30 anos de contribuições mensais). Para as donas de casa cuja renda 

familiar é maior que 2 salários mínimos, as alíquotas de contribuição variam entre 

11% e 20%. Este programa criado pelo governo, chamado de Plano Simplificado da 

Previdência Social, visa atingir não apenas as donas de casa, mas os estudantes e 

trabalhadores autônomos, uma forma de diminuir a informalidade e aumentar a 

cobertura para mais cidadãos brasileiros. 
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QUADRO 1: REGRAS ATUAIS DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS – POR 

SEXO. 

APOSENTADORIAS HOMENS MULHERES 

Aposentadoria por tempo de contribuição   

Regra Progressiva 85/95 (soma idade + tempo 

contribuição) 
95 anos 85 anos 

Regra 30/35 - tempo de contribuição 35 anos 30 anos 

Aposentadoria por Idade   

Trabalhador Urbano 65 anos 60 anos 

Trabalhador Rural 60 anos 55 anos 

Aposentadoria por tempo de contribuição – 

Professor 
30 anos 25 anos 

Aposentadoria por tempo de contribuição - 

Pessoa com deficiência/Grau de deficiência   

Leve 33 anos 28 anos 

Moderada 29 anos 24 anos 

Alta 25 anos 20 anos 

Aposentadoria por Idade - pessoa com 

deficiência 60 anos 55 anos 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS HOMENS MULHERES 

Salário Maternidade * em caso de adoção parto e adoção 

Pensão por morte ** tem direito tem direito 

Auxílio Doença ** tem direito tem direito 

Auxílio Acidente ** tem direito tem direito 

Salário Família ** tem direito tem direito 

Fonte: Site Ministério Do Trabalho e Previdência Social, 2016.  

* Os homens só tem direito ao salário maternidade no caso de adoção. 

** Não existe diferenciais de sexo para Pensão por morte, Auxílio doença, Auxílio Acidente e 

Salário Família. 

*** Mínimo de 180 contribuições para aposentadoria por idade. 
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2.2.1 A NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PEC 287   

A proposta do Governo Federal para Reforma Previdenciária prevista na PEC 

287 apresenta, em seu texto, muitas alterações nas atuais regras previdenciárias. 

Não atingem apenas um determinado grupo da sociedade, mas todas as camadas 

serão atingidas; idosos, deficientes, mulheres, professores, servidores públicos, 

trabalhadores em geral. Quanto às mulheres, essa reforma será muito penosa, pois 

seu direito ao bônus previdenciário de 5 anos a menos na idade para se aposentar 

será diminuído, e passará a ter a mesma regra que os homens no tempo de 

contribuição para ter o direito de se aposentar. Essa proposta demonstra que o 

governo não levou mais em consideração a dupla jornada das mulheres, com o 

trabalho doméstico e cuidado com crianças e idosos,  uma carga mais exaustiva 

para elas em comparação aos homens.  

É importante destacar que ocorreram algumas mudanças no texto original da 

reforma através de inúmeras emendas parlamentares, o que ocasionou alterações 

no texto original da PEC 287 pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 

chamada de substitutivo à PEC 287, a seguir seguem alguns pontos aprovados pela 

Comissão: 

 - A nova regra geral para concessão de aposentadoria teria como princípio 

adoção da idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens (ficando 

condicionado que legislações futuras modifiquem a idade mínima em função da 

expectativa de vida), além de, no mínimo, 25 anos de contribuição (total de 300 

contribuições) para ambos os sexos. A aposentadoria por tempo de contribuição de 

35 para os homens e 30 para as mulheres e a regra progressiva 85/95 será extinta. 

A aposentadoria, por idade, de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os 

homens, comprovadas as 180 contribuições, ou seja, 15 anos, também será extinta. 

Observa-se que este tipo de aposentadoria obteve a maior participação dentre todos 

os benefícios da Previdência Social, com 30% do total dos benefícios ativos em 

2015. O endurecimento desta regra, que passa de 15 anos para 25 anos de tempo 

de contribuição para ter o direito à aposentadoria, se tornará difícil de atingir pois a 
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vida laboral dos trabalhadores brasileiros é instável, devido ao desemprego e a 

informalidade, principalmente para as mulheres.  

- Para quem já era contribuinte, o substitutivo à PEC 287 impôs uma regra de 

transição, um pedágio de 30% sobre o que faltará para cumprir sobre 30 anos se for 

mulher, e sobre 35 anos para os homens, mas com um piso inicial de idade para se 

aposentar de 53 anos para mulher e 55 anos para homens para aposentadoria por 

tempo de contribuição. A regra de transição para aposentaria por idade exigirá 60 

anos para as mulheres e 65 para os homens e tempo de contribuição progressivo 

começando com 15 anos de contribuição e aumentando ao passar dos anos.  

 - Alteração nas regras e valor da pensão; a pensão terá fixação mínima de 

50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou teria direito se fosse se 

aposentar na data do óbito, com mais 10% por dependente. Ou seja, a cota mínima 

será de 60% do salário de contribuição do beneficiário, mas continua vinculado ao 

salário mínimo o piso dos pensionistas.  A regra em vigor hoje estabelece que o 

pagamento da pensão por morte seja no valor do benefício, se o segurado fosse 

aposentado, ou ao valor do salário do segurado caso ele não seja aposentado, não 

podendo ser inferior ao salário mínimo. 

 - Sobre o acúmulo de benefícios, com a nova regra, os segurados não podem 

acumular dois benefícios (duas pensões, uma pensão e uma aposentadoria, ou duas 

aposentadorias). O beneficiário terá que ficar com o benefício maior. Antes, uma 

viúva ou viúvo poderia acumular sua aposentadoria com uma pensão. Agora, os 

segurados só poderão acumular até 2 benefícios, mas se cada um for de 1 salário 

mínimo, ou seja, condicionado ao teto de 2 salários mínimos, se cada benefício for 

até o limite de um salário mínimo. Para as mulheres esta regra tem um impacto 

muito grande, ocorreria uma diminuição significativa na renda destas famílias, visto 

que as mulheres são a maioria dos beneficiários que recebem pensão deixando, 

assim, elas e suas famílias em situação de mais vulnerabilidade.  
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 - O Benefício de Prestação Continuada (BPC), benefício da Assistência Social 

para pessoas como idosos considerados pobres ou pessoa com deficiência, sofrerá 

alterações e passará progressivamente da idade mínima de 65 anos, para 66 anos 

em 2022, 67 anos em 2022, e 68 em 2024, e continua a ser vinculado ao salário 

mínimo. A lei irá definir as regras para concessão, o grupo familiar (hoje a condição 

para o BPC é renda per capita familiar inferior a um quarto de salário mínimo para 

idosos considerados vulneráveis) e o grau de deficiência (se o benefício for para 

pessoa com deficiência).  Mais uma vez as mulheres serão as mais penalizadas já 

que esta medida de elevar a idade do BPC para idosos causará um impacto nas 

rendas dos idosos, principalmente as idosas pobres, pois elas também foram a 

maioria dos BPC para idosos concedidos, conforme a última publicação do Anuário 

Estatístico da Previdência Social, de 2015 (AEPS, 2015). 

 - Para ter direito à aposentadoria, pela nova proposta, o trabalhador deve ter 

no mínimo 25 anos de contribuição e para aposentadoria integral, 40 anos de 

contribuição. O novo cálculo da aposentadoria será feito com base na média dos 

70% de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, com adição de mais 

1,5 pontos percentuais para cada ano que superar o mínimo de 25 anos. Se o 

trabalhador superar os 30 anos de contribuição, o acréscimo será de 2 pontos 

percentuais; e a partir de 35 anos, serão 2,5 pontos percentuais. A aposentadoria 

integral, que garante o valor integral do benefício, com 40 anos de contribuição se 

tornará de muito difícil acesso pois a conjuntura da economia brasileira não dá 

garantias para que o trabalhador consiga contribuir por tanto tempo já que o 

desemprego, a instabilidade da vida laboral e a informalidade são realidades da vida 

dos brasileiros (DIEESE, n° 186, 2017). 

 - Aposentadorias dos professores da educação básica vinculados ao RGPS 

sofrerão alterações. A regra atual não exige idade mínima, e o professor que 

comprove 25 anos de efetivo exercício de magistério para mulheres, e 30 anos para 

os homens, têm direito a aposentaria proporcional pelo fator previdenciário. Com a 

nova regra, os professores, tanto do RGPS quanto do RPPS, terão que comprovar 
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no mínimo 25 anos de efetivo exercício do magistério e poderão se aposentar com 

60 anos, para ambos os sexos.  

 - Os trabalhadores rurais mantiveram a diferença de 5 anos a menos na idade 

para se aposentar em relação aos trabalhadores urbanos, 57 anos para as mulheres 

e 60 para os homens. Outro ponto importante mantido pela proposta da PEC 287 é o 

tempo de contribuição de 15 anos, ao invés de 25 anos impostos aos trabalhadores 

urbanos. 

 As mulheres sofreriam ainda mais com esta mudança para ter acesso à 

aposentadoria integral, visto que elas se afastam mais do mercado de trabalho 

devido à maternidade e o cuidado com a família. Devido ao histórico da vida laboral 

da mulher, será mais difícil para elas terem acesso à aposentadoria e conseguir 25 

anos de contribuição, principalmente, a aposentadoria integral com 40 anos de 

contribuição, se comparar a vida laboral delas com a dos homens.    

As mudanças propostas pela PEC 287 também integram os RPPS que 

abrangem os servidores públicos, policiais e outros tipos de aposentadorias, mas 

não houve alteração no auxílio-doença e salário maternidade, sendo mantidas as 

regras atuais na nova proposta. Todos estes pontos podem ser observados na nota 

técnica n° 186 do DIEESE, de julho de 2017. Os argumentos do governo para uma 

reforma tão abrangente e rígida visam aperfeiçoar o modelo previdenciário para 

poder garantir às próximas gerações o direito aos benefícios da Previdência e da 

Assistência, além de garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas de hoje. 

Outro argumento do governo é que o número de aposentados cresce mais rápido 

que o número de contribuintes, pelo fato da expectativa de vida estar aumentando e 

pela queda na fecundidade, além dos casos de pessoas que vivem mais tempo 

recebendo aposentadorias do que trabalhando. Por estes fatores, o governo alega 

existir um desequilíbrio na balança do sistema previdenciário. Com a promulgação 

da PEC 287, o governo pretende diminuir o  déficit previdenciário, que, de acordo 

com o governo,  vem crescendo a cada ano, de 86 bilhões em 2015 para 146 

bilhões em 2016. 
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Dentre os argumentos para a igualdade de gênero no tempo de contribuição 

das regras previdenciárias, o governo justifica que: as mulheres vivem mais que os 

homens, tendo maior expectativa de vida; as diferenças salariais entre os sexos vêm 

reduzindo com o passar do tempo; há redução do tempo com os afazeres 

domésticos realizados pelas mulheres em seus lares; maior inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, lhe trazendo maior proteção trabalhista. E o governo quer 

seguir um modelo internacional de previdência, no qual tem maior igualdade de 

gêneros, como o sistema de previdência europeu (MYRRHA, ANDRADE, SIVIERO, 

2017). 

Vários órgãos e instituições, como OAB, DIEESE e diversas centrais 

sindicais, se posicionaram contra a reforma por ser um mecanismo que 

descaracteriza a natureza da Previdência Social e da Assistência Social, julgando-a 

uma proposta que visa reduzir e dificultar os direitos previdenciários, acarretando um 

aumento na desigualdade social ao deixar uma boa parte da população em situação 

de pobreza. Assim, argumentam que a Previdência e a Assistência não mais 

conseguirão abranger uma grande parte da população, deixando-a desamparada, 

pois as novas regras de concessão de benefícios são consideradas por essas 

instituições impraticáveis em um país com níveis de desempregos altos, e 

instabilidade na vida laboral.  

Para as mulheres, principalmente, estas novas regras previdenciárias serão 

mais difíceis de serem atingidas, pois elas se ausentam mais do mercado de 

trabalho, devido à maternidade, cuidado com os pais idosos, desemprego e outros 

fatores em sua vida. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, de 2015, 

(AEPS, 2015), as mulheres foram a maioria nas aposentadorias concedidas por 

idade (60%), e no BPC para idosos (58%); estes benefícios são concedidos às 

pessoas que tiveram uma vida laboral mais difícil e estão em situação de maior 

vulnerabilidade. Já os homens foram a maioria nas aposentadorias concedidas por 

tempo de serviço (64%) pois eles conseguem atingir o tempo mínimo de 

contribuição. Estes dados revelam que as mulheres, em sua vida laboral, não 
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conseguem atingir os requisitos mínimos para aposentadoria por tempo de 

contribuição, e só conseguem ter acesso aos benefícios previdenciários de maior 

inclusão de pessoas pobres ou de maior vulnerabilidade.  

De acordo com a PEC 287/2016, em 19 anos a diferença proporcional entre 

os salários de homens e mulheres reduziu 15,5 pontos percentuais De acordo com 

Myrrha et al (2017) essa redução representa menos de um ponto percentual por ano 

e se o mesmo ritmo fosse esperado para o futuro, levaria quase 23 anos para que as 

mulheres tivessem os mesmos salários que os homens. E parte dessa diferença 

salarial é explicada pelo fato de que  mulheres são mais frequentes nos  empregos 

mais precários ou informais, muitas vezes preteridos para conciliar o trabalho 

remunerado com os afazeres domésticos e cuidados com a família (MYRRHA et. al., 

2017). Dessa forma, para as mulheres fica difícil atingir os requisitos mínimos para 

conseguir ter o direito à aposentadoria.   

No Capítulo 3 serão discutidas as desigualdades de gênero no mercado de 

trabalho (trabalho produtivo) e no trabalho dedicado aos afazeres domésticos 

(trabalho reprodutivo). 
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3. AS DESIGUALDADES DE GÊNERO NO TRABALHO PRODUTIVO E 

REPRODUTIVO  

A segregação sexual do trabalho, definindo o que é trabalho para mulheres e 

o que é trabalho para os homens, forma uma espécie de separação que delimita os 

espaços, diferenciados entre grupos sociais e gêneros a partir de atributos pessoais 

(OLIVEIRA, 2001). O trabalho produtivo, que está relacionado às atividades no 

mercado de trabalho, “atividade mercantil”, foram sempre associados aos homens. 

Já o trabalho reprodutivo, dito como o que não gera renda, relacionado aos afazeres 

domésticos e cuidado com a família, sempre foram associados às mulheres (MELO; 

CASTILHO, 2009). As duas próximas seções, discorrem sobre a evolução desses 

dois tipos de trabalho ao longo do tempo.  

 

3.1  TRABALHO PRODUTIVO 

A histórica desigualdade de gênero no mercado de trabalho está presente em 

diversos países do mundo. De acordo com o relatório das Diferenças de Gênero, 

divulgado pelo Fórum Econômico Mundial em 2014, os países com índices de maior 

igualdade entre os sexos são os países nórdicos da Europa: a Islândia, a Finlândia, 

a Noruega, a Suécia e a Dinamarca (WEF, 2014). A avaliação dos índices leva em 

consideração o desempenho para a maior igualdade de gênero nas áreas de 

participação econômica e oportunidade entre os sexos, saúde, educação, e 

participação política. Os países com maiores desigualdades de gênero estão 

associados ao enfrentamento de algum tipo de conflito, como no norte da África e no 

Oriente Médio. Segundo o relatório, a Finlândia, a Islândia e a Suécia são países 

que têm as menores diferenças entre homens e mulheres em gasto por dia no 

trabalho não remunerado, maior participação das mulheres em conselhos de 

empresas e em cargos políticos, e maior tempo de cobertura de licença 

maternidade. A Dinamarca foi citada como o país onde as mulheres ganham mais 

que os homens. Na América Latina, a Nicarágua e o Equador são os países que 

conseguiram melhores resultados no avanço do hiato de gênero.  
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 A busca pela legitimidade feminina e seus direitos na aposentadoria tem uma 

longa jornada. Os estudos de Calasanti (1993) indicam a relação de gênero e 

aposentadoria na história dos Estados Unidos entre as décadas de oitenta e 

noventa, evidenciando que foi por meio dos movimentos feministas sociais que as 

mulheres conseguiram a inclusão no processo de aposentadoria. Sua pesquisa 

revelou que a situação de mulher aposentada era um termo novo para a sociedade, 

já que as mulheres ainda eram associadas à relação da família, sem a concepção 

de trabalho remunerado. O feminismo socialista conseguiu reformular novos 

conceitos na reforma previdenciária para a época e torná-la mais inclusiva. 

Os direitos hoje garantidos por lei às mulheres são mérito dos movimentos 

feministas sociais no mundo e no Brasil. Os movimentos feministas que defendiam a 

equidade de direitos entre homens e mulheres tiveram início na Revolução 

Francesa, quando as operárias lutaram para garantir as mesmas condições de 

trabalho que os homens e a participação da mulher na sociedade de forma 

equivalente para ambos. Em 1960, a publicação do livro “O Segundo Sexo”, de 

Simone de Beauvoir, incentivou diversos movimentos feministas pelo mundo ao 

mostrar que a soberania do sexo masculino em relação ao feminino é uma 

construção social e cultural, não biológica. A autora afirma que a sociedade 

patriarcal foi quem criou o modelo de hierarquização entre os sexos. A partir de suas 

ideais, os protestos feministas pelo Mundo resistiram contra a ideologia de que o 

objeto de conquista das mulheres para atingir a felicidade seria cuidar dos filhos e do 

lar. 

No Brasil, as desigualdades começaram a ser rompidas a partir do direito ao 

voto das mulheres, em 1945, e através da “Carta das Mulheres” em 1987, que 

reuniu diversas solicitações para reduzir as desigualdades sociais vivenciadas pelas 

mulheres e representou um marco nas conquistas femininas do Brasil. Parte 

significativa dessas solicitações foi inserida na Constituição de 1988, a qual garantiu 

legalmente vários direitos às mulheres. Os direitos da proteção à maternidade, com 

licença de 120 dias, criação da licença paternidade, direito à creche para os filhos e 
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5 anos a menos para concessão de aposentadorias são direitos garantidos que 

visam a proteção da mulher no mercado de trabalho.  

De acordo com Bruschini (1994) “uma das mais marcantes transformações 

sociais ocorridas no país foi o aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho brasileiro nas décadas de 1970 e 1980”. Contudo, historicamente, as 

mulheres foram influenciadas pela sociedade, pela família e pela escola que as 

orientavam para ocupações consideradas femininas, as quais permitiriam conciliar 

carreira com o cuidado da família e os trabalhos domésticos (BRUSCHINI, 1994). 

Nesse sentido, as mulheres se encaixavam em trabalhos que exigiam um menor 

grau de instrução e ofereciam salários mais baixos.  

Entretanto, a mulher conquistou seu espaço. O aumento da participação dela 

na força de trabalho teve grande importância para determinar o seu espaço na 

economia. Além disso, de acordo com Barbosa (2014) citando Lian (2009), o avanço 

da mulher no mercado de trabalho é bastante associado à queda da fecundidade. 

Dentre as principais hipóteses da associação está: o empoderamento da mulher; a 

preocupação com serviços e arranjos para o cuidado dos filhos; o aumento da 

independência econômica; maior nível educacional; e o progresso da carreira antes 

do casamento. A autora também associa a entrada da mulher no mercado de 

trabalho a fatores relacionados ao seu estado conjugal e a composição de sua 

família: as mulheres casadas e com filhos pequenos tinham menor taxa de inserção 

no mercado que as solteiras e sem filhos (BARBOSA, 2009, p. 409). A entrada da 

mulher no mercado de trabalho está, também, relacionada a fatores ligados ao 

estado conjugal e à composição familiar. O número de casamentos formais diminuiu 

ao mesmo tempo em que as mulheres não casadas aumentaram (BARBOSA, 2009, 

p. 409). 

Apesar do crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, 

vários são os impedimentos para o acesso da mulher ao trabalho remunerado, como 

escassez dos serviços públicos para o cuidado dos filhos, além da distribuição do 

cuidado da família que avigora a desigualdade da divisão do trabalho por gênero, 
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pois são tarefas associadas às mulheres, sobrecarregando-as, acarretando em 

limitações quanto às oportunidades de trabalho, principalmente as mães com filhos 

pequenos que dependem de mais atenção e cuidado. Segundo Barbosa (2014) 

citando o estudo de Barros et al. (2011) realizado em bairros de baixa renda do 

município do Rio de Janeiro, a oferta de creches públicas ocasionou uma elevação 

considerável na oferta de emprego para  mulheres com filhos nestas localidades, 

entre 36% e 46%. Além dos serviços de cuidados com filhos, o progresso 

tecnológico, com a introdução e a diminuição dos preços de aparelhos 

eletrodomésticos nas famílias, trouxe um aumento significativo na participação da 

mulher no mercado de trabalho para países da OCDE (CAVALCANTI E TAVARES, 

2008, CITADO POR BARBOSA, 2014). 

Mas, apesar das barreiras e limitações, a participação da mulher no mercado 

de trabalho vem avançando nas últimas décadas; a taxa de atividade feminina, entre 

15 e 64 anos, passou de 51,2%, em 1992, para 59% em 2012 (BARBOSA, 2014), 

enquanto a taxa de atividade dos homens sofreu uma redução de 88,1%, em 1992, 

para 81,8% em 2012. Segundo a análise da autora, a taxa de participação aumenta 

conforme os anos de estudo das mulheres aumenta. Barbosa (2014) indica que a 

probabilidade da participação da mulher no mercado de trabalho está associada a 

características como idade, escolaridade e composição domiciliar. Ao analisar a 

variável da escolaridade sobre a taxa de participação feminina entre 1992 a 2012, a 

autora observou que a educação tem um impacto positivo: mulheres com ensino 

superior chegam a ter probabilidade de entrar no mercado de trabalho superior a 

40%. De acordo com Bruschini et al. (2011), a escolaridade feminina é superior à 

masculina, mas a taxa de atividade das mulheres é menor. Em seu trabalho, a 

autora revela que de acordo com os dados da PNAD 2009, as mulheres com 11 a 14 

anos de estudos, e mais de 15 anos de estudos representavam 36,8% e 12,6%, 

respectivamente, da amostra da população feminina, enquanto os homens 

representavam 30,1% (11 a 14 anos de estudos) e 8,2% (mais de 15 anos de 

estudos) da população masculina. Na comparação, as mulheres com 11 a 14 anos 

de estudos e mais de 15 anos de estudos, tinham uma taxa de atividade de 72,3% e 
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81,7%, enquanto os homens, com a mesma escolaridade, possuem taxa de 

atividade de 89,1% e 89,4%. Uma desigualdade que mostra que as mulheres, 

mesmo sendo mais escolarizadas, ainda participam menos dos postos de trabalhos. 

Apesar da diferença entre homens e mulheres na taxa de atividade por 

escolaridade, o padrão das famílias tem mudado com o aumento das famílias 

chefiadas por mulheres. De acordo com o artigo “Retrato das Desigualdades de 

Gênero e Raça”, do IPEA de 2011, a proporção de mulheres chefes de famílias 

aumentou de 22,9% em 1995, para 35,2% em 2009. A participação da mulher no 

mercado de trabalho se torna importante para ajudar na renda familiar, em que o 

salário da mulher auxilia nas despesas da família. O artigo revela as desigualdades 

e as situações de maior vulnerabilidade entre as mulheres, principalmente nos 

domicílios chefiados por mulheres negras. A renda familiar média per capita chefiada 

por um homem branco era de R$ 977,00, enquanto famílias chefiadas por mulheres 

negras tinham renda per capita de R$ 491,00. Quase 70% das famílias chefiadas 

por mulheres negras ganham até 1 salário mínimo, enquanto para famílias chefiadas 

por homens brancos o percentual reduz para 41%. Para mulheres, principalmente as 

negras, a vulnerabilidade e a desigualdade são ainda maiores. 

Como consequência da histórica desigualdade de gênero no Brasil, as 

mulheres se ocupam com maior frequência em postos ligados à prestação de 

serviços, como o trabalho doméstico, serviço social, saúde e alimentação (LEME; 

WAJNMAM, 2001; WAJNMAN, 2006). Wajnman (2006) mostra, a partir dos dados 

da PNAD 2003, que as mulheres estavam em posições de trabalho assalariado 

piores em relação aos homens. Elas se concentravam em atividades de prestação 

de serviços, ligados à atividade doméstica e atividades sem remuneração. Nesses 

tipos de atividades não há remuneração ou os salários são menores em comparação 

com outros grupos de ocupações, considerados trabalhos precários, e que não 

garantem proteção à mulher quanto às leis trabalhistas. Essa realidade explica parte 

das diferenças salariais entre as mulheres e os homens ao longo da vida laboral.  
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Contudo, a diferença não ocorre apenas porque elas assumem trabalhos mais 

precários. De acordo com o relatório “O Progresso das Mulheres no Mundo”, 

divulgado pela ONU em 2015, as mulheres recebem remuneração menor que a dos 

homens mesmo quando desempenham o mesmo tipo de trabalho, e isto se aplica a 

todas as regiões do planeta: a média mundial é que os salários das mulheres seja 

24% inferior ao salário dos homens. Na América Latina, esta média alcançou os 

19%. No Brasil, segundo dados da PNAD 2013, as mulheres recebiam 73,5% dos 

rendimentos do trabalho dos homens. Ainda de acordo com os dados da PNAD de 

2013, a taxa de atividade feminina era de 54,6%, enquanto para os homens foi de 

77,3%. Ao se comparar com dados da PNAD de 1981, a taxa de atividade das 

mulheres passou de 26,6% em 1981, para 54,6% em 2013, e para os homens de 

72,40% em 1981, para 77,3% em 2013. A participação feminina cresce rapidamente 

no mercado de trabalho, mas a diminuição da discriminação salarial não evolui no 

mesmo ritmo. Em 1981 as mulheres recebiam, em média, 68% dos rendimentos 

masculinos no Brasil, segundo dados de Lavinas et al (2005). Em 2003, a autora 

apontou uma diferença de 25% e, mantido este ritmo de progressão, levaria quase 

80 anos para ser anulada a disparidade entre os sexos (LAVINAS, 2005). 

No contexto brasileiro, em que os serviços públicos direcionados ao cuidado 

das crianças e dos idosos ainda são muito escassos e limitados, as diferenças 

salariais entre os sexos podem ser explicadas, em partes, pelo fato das mulheres 

saírem mais do mercado de trabalho para cuidar dos filhos e dos pais (MARRI, 

2009).  

A Constituição Federal prevê que o Estado tem dever de garantir políticas de 

assistência gratuita aos filhos. Por exemplo, deveria oferecer creches e pré-escolas 

para crianças de 0 a 6 anos de idade, no âmbito da educação infantil. E no amparo 

ao idoso, a Constituição prevê a corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o 

Estado para garantir a dignidade e o bem estar destes. Como o Estado não 

consegue atender toda a população, consequentemente, as mulheres assumem a 

responsabilidade do Estado, ao se dedicarem aos cuidados da família. Para tanto, 
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elas reduzem sua carga de trabalho fora de casa, o que tende a precarizar sua 

ocupação, ou até mesmo abrem mão do trabalho remunerado.  

As ausências no mercado de trabalho também comprometem as 

contribuições das mulheres ao sistema previdenciário e, por isso, elas recebem 

valores de aposentadorias menores que os homens (MARRI, 2009). E quando 

alcança a velhice, as mulheres brasileiras acabam por depender mais dos outros 

entes da família e do próprio benefício previdenciário do que os homens, situação 

que as coloca mais vulneráveis à pobreza (MARRI, 2009). 
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3.2 TRABALHO REPRODUTIVO 

Segundo Hildete Melo (2009), a divisão sexual do trabalho é o fator 

responsável pela divisão do trabalho e a invisibilidade. Vários autores relatam que o 

trabalho dedicado aos afazeres domésticos é fundamental para o bem-estar da 

sociedade e deveria ser reconhecido pelo Estado, a sociedade e o mercado, mas 

passa despercebido e acaba se tornando invisível. (BRUSCHINI, 2007; MELO; 

CASTILHO, 2009).   

 De acordo com Correa e Alves (2009), os afazeres domésticos correspondem 

aos trabalhos realizados no interior dos lares, não remunerados. As pessoas que se 

dedicam exclusivamente a estes afazeres não são consideradas como 

economicamente ativas, segundo os autores. Desde 2001, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, incluiu em seu questionário o número de 

horas dedicadas pela população na execução de afazeres domésticos ou trabalho 

reprodutivo. Para o IBGE, as atividades atribuídas aos afazeres domésticos se 

resumem a arrumar ou limpar toda ou parte da moradia, cozinhar ou preparar os 

alimentos, passar roupa, lavar roupa ou louça, utilizando ou não aparelhos 

eletrodomésticos para executar essas tarefas para si ou para outro(s) morador(es), 

orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas domésticas, 

cuidar de filhos ou menores moradores (IBGE, 1992). De acordo com informações 

do jornal “O Globo”, o IBGE planeja para 2020 uma pesquisa para medir o peso dos 

afazeres domésticos na economia; a pesquisa de uso do tempo terá finalidade de 

calcular o valor dos serviços domésticos realizado principalmente pelas mulheres, o 

qual é considerado invisível pela sociedade. Com isso, pretende-se mensurar o peso 

dos afazeres domésticos no PIB do país. Essas informações serão de fundamental 

importância para formulação de políticas públicas e aumentar o debate sobre a 

desigualdade de gênero (CORREA; COSTA, 2017). 

Um estudo neste sentido foi produzido pela pesquisadora Hildete de Melo, em 

2007. Com base nos dados produzidos pela PNAD de 2006, Melo, Considera, 

Sabbato (2007) conseguiram estimar o valor econômico do trabalho dito como 
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reprodutivo nos domicílios brasileiros, e atribuíram aos afazeres domésticos por 

membros da família sem remuneração, a renda média por hora de um trabalhador 

doméstico remunerado. Por um dos métodos de cálculo adotados pelos autores, o 

valor estimado da renda anual dos afazeres domésticos em 2006 significaria 

acrescentar 10,3% ao PIB, um valor considerável. Portanto, é importante considerar 

o trabalho doméstico, não como uma inatividade econômica, mas um trabalho não 

remunerado (BRUSCHINI, 2006). 

No mesmo trabalho, Melo et al (2007) analisam o perfil da população ocupada 

e inativa no Brasil que declara realizar afazeres domésticos, com base nos dados da 

PNAD 2005. Na amostra da população ocupada, 68% realizavam tarefas 

domésticas. Na divisão por sexo, 91% das mulheres ocupadas declararam realizar 

afazeres domésticos, e quanto aos homens, 51% declararam executar tarefas 

domésticas. Esta diferença evidencia que a maioria das mulheres inseridas no 

mercado de trabalho produtivo ainda acumula a dupla jornada das tarefas. No total 

de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos, as mulheres dedicavam um 

total de 20,8 horas e os homens 9,1 horas. Quanto aos diferenciais por escolaridade, 

a pesquisa mostrou que quanto maior o nível de instrução menor era a dedicação da 

mulher nas atividades domésticas. As mulheres com 1 a 3 anos de estudo 

dedicavam 24,43 horas semanais, para os homens com a mesma escolaridade o 

total foi de 10,28 horas. Já as mulheres com 12 anos de estudos ou mais dedicavam 

16 horas semanais, e os homens com este nível escolar 7,53. 

O trabalho de Alves e Corrêa (2009) citando Barros (2009) mostrou o perfil da 

população brasileira que declara fazer trabalhos domésticos por arranjos familiares, 

com base nos dados da PNAD 2006. O estudo evidenciou que “a divisão do tempo 

entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo depende também do tipo de família e 

da presença de filhos”. A pesquisa mostra que numa família que possua dupla renda 

(homem e mulher produtivos), quanto maior o número de filhos, menor é a 

participação relativa do homem nos afazeres domésticos. Em contrapartida, 

aumenta o número de horas dedicadas ao trabalho reprodutivo pela mulher. Sobre 

os casais que não possuem filhos, os homens dedicam 9,36 dedicadas aos afazeres 
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domésticos e as mulheres 20,12 horas semanais. Quanto aos casais que possuem 

um filho, os homens dedicam 10 horas semanais, e as mulheres 25,2 horas. Para 

famílias que possuem três filhos, as mulheres dedicam 29,71 horas semanais em 

atividades domésticas.  

 A divisão sexual do trabalho doméstico para as mulheres e o trabalho extra 

doméstico para os homens diminuiu nas últimas décadas, mas o efeito da 

distribuição desigual entre os sexos e a não valorização do trabalho doméstico ainda 

faz com que as mulheres enfrentem uma situação de sobrecarga no número total de 

horas que trabalham em relação aos homens. De acordo com o relatório de síntese 

de indicadores divulgados pela PNAD 2014, a jornada dedicada aos afazeres 

domésticos pelas mulheres brasileiras segundo a pesquisa chega a superar a dos 

homens em 10,8 horas semanais, sendo 20,6 horas semanais para elas e 9,8 horas 

semanas para eles (PNAD, 2014). 

Para tentar conciliar os dois tipos de trabalhos, ocorre a precarização do 

trabalho extra doméstico feminino, principalmente das mulheres casadas e com 

filhos, as quais apresentam uma maior participação nas atividades não formalizadas, 

atividades não remuneradas e sem proteção trabalhistas, devido à necessidade de 

rendimentos adicionais para a família. Segundo Oliveira (2001), as mulheres 

casadas e com filhos preferem as formas de trabalhos por conta própria na medida 

em que conseguem compatibilizar seus papéis produtivos e reprodutivos.  

A carta maior estipula que o Estado deve prover políticas públicas para que 

as mulheres consigam permanecer no mercado de trabalho, e conciliar com o 

cuidado da família, garantindo assistência gratuita aos filhos, como oferecer creches 

e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade, no âmbito da educação infantil. 

E no amparo ao idoso, a Constituição prevê a co-responsabilidade entre a família, a 

sociedade e o Estado para garantir a dignidade e o bem estar destes. Com base nas 

informações do IBGE, o Plano Nacional de Educação relata que, em 2013, apenas 

27,9% de crianças frequentavam creches e pré-escolas, sendo que a falta de vagas 

em creches e pré-escolas públicas corresponde a um décifit de 2,5 milhões de 
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crianças fora da escola. Consequentemente, as mulheres assumem a 

responsabilidade do Estado, ao se dedicarem aos cuidados da família. Para tanto, 

elas reduzem sua carga de trabalho fora de casa, o que tende a precarização da 

ocupação, ou até mesmo abrem mão do trabalho fora de casa.  

 Outro fator preocupante para estabilidade da vida laboral da mulher é o 

processo de envelhecimento populacional e o aumento da longevidade, pois além de 

aumentar os gastos previdenciários e com a saúde, aumentará a demanda de 

cuidado com os idosos. E se o Estado não se prepara para tal cenário, a família, 

especialmente a mulher será a responsável por esse cuidado (CAMARANO; 

KANSO, 2010).  

Diversos países vivenciam o processo de envelhecimento populacional. Com 

o aumento da população idosa, os países necessitam de mais investimentos na 

saúde e de fomentar políticas que promovam os cuidados de longa duração. No 

Brasil, existem políticas governamentais de amparo ao idoso através de uma renda, 

pela assistência e previdência social, mas recai sobre a família, principalmente a 

mulher, a responsabilidade pelos cuidados diários. De acordo com a Constituição de 

1988, pode-se entender que o Estado deve amparar financeiramente e a família o 

cuidado físico e diário (CAMARANO; KANSO, 2010). Os sistemas de Seguridade 

Social são responsáveis pelas melhorias na condição de vida das populações e 

assumem a função de promover as políticas sociais para os cuidados dos idosos 

que possuem perda de autonomia e independência na sua vida. Pasinato e Kornis 

(2010) mostram três modelos de seguridade social propostos por Esping-Andersen 

(1991), que se enquadram em alguns países desenvolvidos, e que mostram como 

eles conseguem administrar o problema com os cuidados de longa duração com os 

idosos.  

O modelo liberal é caracterizado pela participação do mercado absorvendo a 

maior parte dos serviços com o cuidado dos idoso; o papel da família e do Estado se 

torna residual. Os Estados Unidos apresenta este tipo de modelo. O país tem uma 

larga participação do setor privado na oferta de programas previdenciários e de 

assistência à saúde. No modelo liberal, o Estado se encarrega da parte social que 
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não foi absorvida nos programas oferecidos pelo mercado. Neste modelo, existem 

ações previstas para grupos de cuidadores familiares informais, programas que 

promovem informações e assistência aos cuidadores sobre serviços de apoio, 

treinamentos, serviços voltados para o descanso dos cuidadores, mas a 

abrangência é limitada, corresponde apenas 7,6% do total de cuidadores e os 

próprios cuidadores estão em situação de vulnerabilidade, pois uma pesquisa 

comprovou que 77% deles tinham mais de 75 anos  (PASINATO; KORNIS, 2010). 

O modelo conservador apresenta a família como o papel principal em 

desenvolver o bem-estar social do idoso e o Estado só assume o papel de bem-

estar quando a família não consegue arcar. Este modelo tem maior participação da 

mulher nos cuidados com os idosos, pois se baseia na formação da família típica – 

homem é provedor da renda e a mulher a encarregada dos afazeres domésticos. 

Pasinato e Kornis (2010) citam a Alemanha como modelo de regime conservador. 

Nesse sistema, o cuidado aos idosos era encargo da família, quando na ausência da 

família, ou comprovada a insuficiência financeira, o Estado dava assistência aos 

idosos através de programas, como ofertar ajuda de cuidadores na residência dos 

idosos, dependendo do grau de dificuldade na execução das atividades diárias. O 

governo Alemão tem atenção aos cuidadores de idosos, sendo familiares ou formais, 

eles possuem direitos previdenciários, para os que dedicam mais de 14 horas 

semanais aos cuidados com idosos e que trabalhem menos de 30 horas semanais; 

para os cuidadores familiares, existe a possibilidade de um período de quatro 

semanas por ano, e são rendidos por cuidadores formais. (PASINATO; KORNIS, 

2010).  

O modelo social-democrata se caracteriza pelo Estado promover o bem-estar 

da sociedade, assumindo toda a responsabilidade, sem repassar a responsabilidade 

dos cuidados aos idosos à família e ao mercado. A desmercantilização e a 

desfamiliarização são fortemente embutidas no modelo social-democrata 

(PASIANTO, KORNIS; 2010). Neste modelo existe uma maior liberdade e 

independência de todos os indivíduos, pois há investimento na estrutura de serviços 

prestados a população, desde as crianças até os idosos. As mulheres conseguem 



48 

 

ter maior autonomia na escolha de participar do mercado de trabalho. A Dinamarca 

é considerada um país modelo do sistema social-democrata, todos os cidadãos têm 

assistência à saúde e uma renda básica ao completar 67 anos, para ambos os 

sexos. Não existe diferenciação entre pobres e ricos, com maior equidade entre as 

políticas sociais. É importante pontuar uma maior relação entre as políticas sociais e 

o mercado de trabalho; o Estado se preocupa com a promoção da independência 

dos indivíduos. Neste sentido, implementaram serviços de creches e pré-escolas de 

alta qualidade para os pais que estão no mercado de trabalho. O modelo social-

democrata permite uma maior igualdade de gênero no mercado de trabalho, com 

maior participação da mulher na atividade produtiva.  

No Brasil, as políticas de cuidados de longa duração para idosos são dever do 

Estado, da família e da sociedade. A Seguridade Social, através dos pilares da 

Assistência Social e da Previdência Social, garantiu o benefício de uma renda aos 

idosos carentes e os que contribuíram em sua vida laborativa. Dessa forma, o 

Estado ficou responsável pelo sustento do idoso, com políticas de renda, mas deixou 

para a família a responsabilidade do cuidado com o idoso que não possui autonomia 

e independência nas atividades diárias da vida (CAMARANO; MELO, 2010). A 

Constituição de 1988 deixa claro que os programas de cuidado com o idoso devem 

ser realizados preferencialmente nos seus lares, atribuindo à família esta tarefa. Na 

impossibilidade da família conseguir cuidar do idoso é que o Estado, através de 

instituições específicas, se responsabiliza. O cuidado institucional se restringe em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Uma pesquisa do Ipea, 

realizada entre 2007 e 2009, mostrou que existe 3.548 ILPIs, que cobrem apenas 

29,9% dos municípios brasileiros. A grande maioria é sem fins lucrativos, 

correspondendo 65,2% das instituições, as privadas correspondem a 28,2%, e as 

ILPIs públicas representam apenas 6,6%, o que mostra o pouco investimento dos 

governos no cuidado com os idosos (CAMARANO et. al. 2010). Além de não existir 

programas de cuidado formal nos domicílios dos idosos, que poderiam dar apoio às 

famílias. Neste sentido, as mulheres pelo papel social que representam, assumem o 

cuidado aos familiares, crianças ou idosos.  
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De acordo com Corrêa et al (2016), a atenção recebida pelo idoso é 

influenciada pela composição da sua rede de apoio. A partir de dados da pesquisa 

Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento na América Latina e Caribe (Sabe), realizado 

na cidade de São Paulo em 2000, os autores revelaram em seu estudo que os 

maiores níveis de atenção e a frequência de cuidados aos idosos foram relatados 

em maior intensidade como sendo oferecidos por mulheres do que pelos homens. E 

quanto maior o número de filhas, menor atenção ele recebe de outros entes da 

família. Ou seja, o papel principal de cuidado familiar e informal é feito pelas 

mulheres. A pesquisa evidenciou que o tamanho da rede influencia na atenção que 

cada familiar fornece ao idoso. A queda na fecundidade acarretou a diminuição no 

número de filhos das famílias, concentrando os cuidados dos idosos em menos 

filhos, o que pode comprometer a vida pessoal e laboral destes (CORRÊA et al, 

2016). Camarano e Melo (2010) defendem uma política não só baseada na 

transferência de renda para os idosos, mas políticas nas quais o Estado colabore e 

ajude dando suporte às famílias no cuidado dos seus idosos, criando uma rede de 

atenção ao idoso, com a participação da família, da comunidade e do Estado. Para 

os autores é importante reconhecer o papel social dos cuidadores familiares através 

de programas como: pagamento por seus serviços, grupo de apoio e a inclusão dos 

cuidadores no sistema de seguridade social.   

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2001, em relação às 

medidas voltadas a seguridade social, afirmou a importância de condições de 

igualdade de trabalho entre homens e mulheres e reconheceu o papel da mulher no 

cuidado não remunerado com crianças e idosos da família. Deste modo, Pasinato e 

Kornis (2001), afirmam que medidas de igualdade entre os gêneros na previdência 

social devem levar em “consideração o impacto das interrupções nas carreiras das 

mulheres em função da maternidade e do cuidado das crianças e idosos.” Neste 

entendimento, Lavinas et al (2005, p. 18) argumentam que é necessário refletir 

sobre reformas previdenciárias que agreguem uma maior proteção social a elas, 

capazes de proporcionar “uma melhoria para o bem-estar das mulheres, com a 

promoção de sua autonomia e a redução dos diferenciais de sexo”.  
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Neste sentido,  promover a autonomia feminina, depende de uma sociedade 

que prevê políticas de proteção à família, capazes de diminuir a sobrecarga feminina 

e as desigualdades de gênero. Quanto às políticas de proteção à família, é 

importante mencionar o relatório de Hakkert (2014) para as Nações Unidas, que 

discutiu possíveis propostas para recuperação da fecundidade em certos países. 

Hakkert (2014) apresentou algumas políticas favoráveis à família que ajudaram a 

recuperar não só a fecundidade, mas também diminuíram as desigualdades de 

gênero em alguns países. Na Suécia, foram introduzidas regras trabalhistas que 

facilitam a conciliação entre o trabalho com a educação dos filhos e a participação 

no mercado de trabalho, que vem promovendo a igualdade de gênero. A proposta foi 

a redução da carga horária para período parcial até que os filhos atinjam oito anos, e 

esta política é igualitária para ambos os sexos, podendo ser dividida em tempo igual 

tanto para a mãe quanto para o pai. Na França, o governo colocou creches públicas 

aos arredores das estações de metrô para facilitar a vida das mães trabalhadoras. 

No Brasil, as mulheres vivenciam uma maior instabilidade ao longo da sua 

vida produtiva, pois se ausentam por mais tempo do mercado de trabalho, devido à 

maternidade e aos cuidados com os filhos pequenos e pessoas idosas da família. 

Por isso, não estando no mercado de trabalho formal, não conseguem contribuir o 

tempo suficiente para equidade dos rendimentos previdenciários traduzindo, de certa 

forma, em aposentadorias menores em relação aos homens (MARRI, 2009).  

As recentes propostas de reformas previdenciárias não têm demonstrado 

essa preocupação. Pelo contrário, elas têm como objetivo principal a redução dos 

gastos previdenciários, sendo sempre punitivas à população, conforme Melo (2016) 

relata. O sistema tributário brasileiro recai em sua maioria sobre a população mais 

pobre, enquanto a classe alta consegue pagar menos impostos do que deveria, 

como por exemplo, a obtenção da isenção no imposto de renda de receitas 

consideradas não tributáveis. Isto mostra um dos fatores para a desigualdade de 

renda na sociedade brasileira. Para poder conseguir pagar juros da dívida pública, o 

governo impõe o ajuste fiscal, e nele a reforma da previdência está inserida, e com 

isso “torna injusto as propostas de mudanças nas regras e benefícios da 
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Seguridade”, pois os trabalhadores assalariados são os mais penalizados (MELO, 

2016, P. 9). Novas propostas para alteração das regras previdenciárias são 

discutidas para tentar equilibrar o sistema, segundo o Estado (GIAMBIAGI; TAFNER, 

2010). E uma das propostas em pauta é a igualdade das regras de concessão de 

benefício entre as mulheres e os homens.  

Marri, Wajnman e Andrade (2011) apresentaram um trabalho no qual 

simularam, a partir dos dados da PNAD de 2006, mudanças nas regras de acesso 

para concessão dos benefícios: I - a igualdade entre os sexos no tempo de 

contribuição, aumentando o tempo de contribuição das mulheres para 35 anos; II – 

aumento da idade mínima de aposentadoria por idade para as mulheres de 60 para 

63 anos, diminuindo a diferença entre homens e mulheres de cinco para dois anos; 

III – adoção da idade mínima de 61 anos para aposentadorias por tempo de 

contribuição para as mulheres; IV – redução no valor das pensões de 100% para 

80%, dependendo do número de filhos menores de 21 anos; V – impedimento de 

acumular benefícios de aposentadoria e pensão, sendo obrigatória a escolha entre a 

maior renda entre os dois benefícios (para ambos os sexos); VI – adoção da idade 

mínima de 65 anos, para aposentadoria por tempo de contribuição dos homens.  

 Os resultados obtidos mostraram, por um lado, a alteração nas rendas dos 

beneficiários quanto à redução das despesas previdenciárias, e o aumento da 

arrecadação. No impacto sobre a renda dos idosos, nos dias atuais, o cônjuge do 

aposentado falecido pode acumular a pensão e a própria aposentadoria, com a 

regra de corte do duplo benefício, o viúvo ou viúva tem que escolher qual benefício 

receberá. Os resultados mostraram que a maior redução na renda ocorreu para as 

mulheres, uma redução de 34% sobre o rendimento delas, e 31,5% de redução para 

os homens. Nas simulações relativas ao grupo das mulheres (adoção da idade 

mínima por tempo de contribuição para 61 anos, aumento do tempo de contribuição 

para 35 anos, e aumento da idade mínima para aposentadoria por idade para 63 

anos) demonstraram que a renda das mulheres reduziria entre 18,7% e 15,3%. Em 

todas as simulações, as mulheres seriam as mais penalizadas pois teriam a renda 

mais afetada (WAJNMAN; MARRI, 2011).  
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Sobre os resultados quanto à diminuição da despesa, a maior variação foi na 

regra de introdução de idade mínima de aposentadoria para os homens, que 

gerariam uma redução nas despesas previdenciárias de 15,1%, e aumentariam a 

arrecadação em 2,8%. Nenhuma alteração das regras para as mulheres gerariam 

um aumento de arrecadação maior que 0,9%. E quanto à redução mais significativa 

na despesa, a regra de adoção da idade mínima por tempo de contribuição para 

elas, ocasionaria a maior redução, de 6,3% (MARRI ET AL 2011). 

Em resumo, o trabalho de Marri et al (2011) mostra que as mulheres são as 

mais afetadas com as possíveis reformas, e um sistema previdenciário atuarial e 

justo entre os sexos seria possível se for atingida a “igualdade de atuação e 

remuneração de homens e mulheres no mercado de trabalho”. As reformas na 

Previdência que não levem em consideração as diferenças salariais entre os 

gêneros “aumentarão a disparidade de renda entre os sexos na velhice, com maior 

perda para as mulheres”.  

Portanto, a reforma previdenciária para igualdade de gênero será mais uma 

reforma que impacta não só economicamente as contas previdenciárias, mas 

aumentam as distorções entre os sexos no trabalho remunerado e na aposentadoria. 

 Desse modo, as reformas previdenciárias atingem de certa forma, a classe 

trabalhadora e os mais vulneráveis, no qual estão inseridos os mais pobres e as 

mulheres.  Fomentar trabalhos que mostrem que a desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho e no compartilhamento do trabalho doméstico diminui, mas de 

forma muito lenta, é importante para defender os direitos conquistados pelas 

mulheres, como o diferencial das regras para aposentadoria. A responsabilidade 

social depositada nas mulheres, quanto aos cuidados dedicados no meio familiar 

(crianças e idosos) e os afazeres domésticos são injustamente não reconhecidos 

pela sociedade e o Estado, o que ajuda na invisibilidade. Com a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, além da dupla jornada, existe o trabalho doméstico no meio 

familiar que não é mensurado, não gerando renda, mas que poderia ser incluído 

para tempo de contribuição para aposentadoria. Neste sentido, é importante a 
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estimação do tempo total de trabalho remunerado e não remunerado, para 

evidenciar  quantos anos de bônus deveriam ser oferecido às mulheres. 
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4. DADOS E MÉTODOS 

4.1 BREVES DISCUSSÕES SOBRE PESQUISAS DE USO DO TEMPO 

As pesquisas de uso do tempo são importantes ferramentas para avaliar o 

tempo gasto em atividades do cotidiano das pessoas (AGUIAR, 2011).  Elas ajudam 

nas informações quanto à distribuição do trabalho remunerado, como também outras 

atividades não apenas consideradas econômicas (SOARES, SABOIA; 2007). Além 

disso, evidencia a divisão sexual do trabalho e as desigualdades por gênero. As 

pesquisas de uso do tempo possuem diversas metodologias, e uma delas consiste 

na utilização de diários e questionários para registro das atividades realizadas no 

decorrer do dia, de uma determinada população.  

Diversos países produziram pesquisas de uso do tempo para analisar a 

distribuição das atividades diariamente, ou semanalmente, divididas em: trabalho 

remunerado, afazeres domésticos, cuidado pessoal, tarefas familiares, sono e o 

lazer (BRUSCHINI, 2006).  

No Brasil, a pesquisadora Neumar Aguiar (2011) produziu um trabalho que 

compara duas pesquisas de uso do tempo entre dois períodos históricos distintos, 

tentando averiguar as mudanças que ocorreram na sociedade entre 1970 e 2001. A 

pesquisa de Uso do Tempo de Guanabara- Rio de Janeiro, administrada por Amaury 

de Souza em 1973, e a pesquisa de Uso do Tempo de Belo Horizonte, conduzida 

pela própria Neuma, em 2001. Os dados foram levantados por diários de uso do 

tempo e por entrevistas, classificados em 37 categorias de atividades, distribuídas 

em atividades da vida cotidiana relacionadas: o tempo despendido com o trabalho 

remunerado, os afazeres domésticos, o tempo dedicado ao lazer, horas dedicadas 

ao estudo e o tempo com cuidados pessoais (incluindo as horas dedicadas ao 

repouso). Além do levantamento do uso do tempo por gênero, o trabalho analisou 

comparações por outros países, condições de trabalho (assalariado, desempregado, 

donas de casas), e por estratificação ocupacional. 
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Em seu estudo, Aguiar (2001) apresentou os resultados quanto às 

comparações entre os gêneros no uso do tempo, verificou que de 1973 para 2001, 

ocorreu o aumento do tempo despendido no trabalho remunerado e a diminuição 

nas horas dedicadas aos afazeres domésticos para as mulheres. A autora atribuiu a 

redução do tempo com as atividades domésticas, não pelo fato da divisão mais 

igualitária entre os gêneros, mas devido à diminuição das famílias e a entrada da 

mulher no mercado de trabalho. As mulheres que trabalhavam reduziram o tempo 

dedicado às atividades domésticas para conciliar a dupla jornada. (AGUIAR, 2011).   

A importância da metodologia de pesquisas de uso do tempo para o 

desenvolvimento deste trabalho de dissertação versa sobre como demonstrar a 

desigualdade de gênero na distribuição das diversas atividades no cotidiano das 

pessoas. O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho reproduziu o 

evento social da dupla jornada. Por questões econômicas (mulheres de baixa renda) 

ou por falta de políticas públicas de amparo social (falta de creches), muitas 

mulheres tentam conciliar o trabalho remunerado, cuidados com os filhos e tempo 

gasto com os afazeres domésticos (SOARES, SABOIA; 2007). Neste sentido, as 

pesquisas de uso do tempo podem ajudar a trazer visibilidade para a sociedade das 

atividades não remuneradas, desenvolvidas principalmente pelas mulheres, que se 

tornam fundamentais para o desenvolvimento social. 

Apesar de não ser uma pesquisa específica sobre o uso do tempo, a PNAD é 

considerada uma importante base de dados que contém informações que 

possibilitam avaliar o cotidiano da população. O IBGE, tentando investigar o tempo 

dedicado às atividades do dia a dia, incluiu nos questionários da PNAD perguntas 

que possibilitam ver o tempo despendido com atividades diárias (assistir televisão, 

prática de atividades físicas, tempo de aulas dos estudantes), o tempo despendido 

com o trabalho remunerado por semana, as horas dedicadas aos afazeres 

domésticos por semana e o tempo para se deslocar ao local de trabalho; diversas 

perguntas que conseguem evidenciar o dia a dia da população brasileira (AGUIAR, 

2011; SOARES, SABOIA; 2007).  



56 

 

4.2  BASE DE DADOS E METODOLOGIA  

A fonte de dados utilizada para este trabalho é a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). A pesquisa amostral é feita nos domicílios brasileiros 

e tem a finalidade de produzir informações quanto às características 

socioeconômicas e demográficas da população, com informações que representam 

o Brasil, os Estados e as nove Regiões Metropolitanas. Por isso a PNAD foi 

escolhida como banco de dados deste trabalho, porque produz estimativas com boa 

representatividade da população brasileira na atualidade. É uma importante base de 

dados para operacionalizar informações referentes à renda, ao trabalho e as 

características gerais da população. O estudo foi  feito por meio de análises 

descritivas, a partir dos dados da PNAD realizada no ano de 2014, a publicação 

mais recente disponível da pesquisa. 

Desde o ano de 2001, a PNAD pesquisa o número de horas dedicadas aos 

afazeres domésticos por sexo e outras características. A PNAD considera como 

atividades relacionadas aos afazeres domésticos realizados no domicílio de 

residência, as tarefas (que não se enquadravam no conceito de trabalho) de: 

arrumar ou limpar toda ou parte da moradia; cozinhar ou preparar alimentos, passar 

roupa, lavar roupa ou louça, utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos para 

executar estas tarefas para si ou para outro(s) morador(es); orientar ou dirigir 

trabalhadores domésticos na execução das tarefas domésticas; cuidar de filhos ou 

menores moradores; limpar o quintal ou terreno que circunda a residência. O 

trabalho dedicado ao cuidado do idoso ainda não foi inserido como atividades 

ligadas aos afazeres domésticos pela PNAD de 2014, mas de acordo com Bruschini 

(2006): 

Vale lembrar, também, que essa é uma categoria ampla e diversificada, que 
inclui um leque extremamente heterogêneo de tarefas, seja estas manuais, 
como limpar a casa, lavar e passar roupa, cozinhar, etc., sejam não 
manuais, como cuidar dos filhos, dos idosos e dos doentes, administrar a 
casa e o cotidiano doméstico e familiar, fazer compras, entre outras 
(BRUSCHINI, 2006, p. 332). 
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A partir destes dados, estimou-se o tempo médio gasto pelas mulheres e 

pelos homens no trabalho total, considerando a soma do tempo do trabalho 

remunerado e do trabalho reprodutivo (afazeres domésticos). Ou seja, quantos anos 

de trabalho as mulheres teriam a mais que os homens, se o tempo dedicado aos 

afazeres domésticos fosse incluído no tempo de trabalho contabilizado pelo sistema 

de previdência social. Para tanto, selecionou-se os indivíduos que estavam no 

mercado de trabalho como ocupado na semana de referência com mais de 10 anos, 

e foram realizadas as seguintes etapas:  

I – estimou-se a carga horária semanal média destinada ao trabalho 

remunerado para homens e para mulheres, e, respectivamente;  

EQ. 1: 

n

h
h



 

 

Em que:
 

 h  = Média da carga horária semanal no trabalho remunerado 

h  = Somatório de toda carga horária semanal da amostra de indivíduos, 

por sexo 

n    = n° total de indivíduos, por sexo. 

 

II – estimou-se a média de horas semanais dedicadas aos afazeres 

domésticos homens e para mulheres, Ha  e Ma ,, respectivamente; 

EQ.2:  

n

a
a


  



58 

 

Em que: 

a  = Média das horas dedicadas aos afazeres domésticos 

a  = Somatório de todas as horas dedicadas aos afazeres domésticos da 

amostra de indivíduos, por sexo 

 n  = n° total de indivíduos, por sexo 

 

III – estimou-se a carga horária semanal trabalhada total, somando o tempo 

gasto com o trabalho remunerado ao tempo dedicado aos afazeres domésticos, para 

cada sexo, de forma que ahhT 
. 

IV – transformou-se carga horária semanal trabalhada total, estimada em 

horas semanais, em anos, multiplicando-se o primeiro resultado por 48 (4 semanas 

ao mês, 12 meses ao ano). Estimou-se o tempo total de horas trabalhadas até a 

aposentadoria, ou seja, o tempo em horas trabalhadas pelos homens por 35 anos, e 

pelas mulheres por 30 anos, além de calcular o tempo em horas trabalhas para 

ambos os sexos por 25 anos (tempo mínimo de contribuição) e 40 anos (tempo de 

contribuição para aposentadoria integral), caso a PEC 287 entrasse em vigor. 

Assumindo o tempo de trabalho masculino como sendo o padrão, estimou-se 

quantos anos as mulheres teriam de tempo de contribuição em relação aos homens, 

se contabilizados o trabalho remunerado e trabalhos dedicados aos afazeres 

domésticos.  

 Com bases nestes resultados, analisaram-se as diferenças entre a média do 

tempo de trabalho total (trabalho remunerado principal e afazeres domésticos) entre 

homens e mulheres. Posteriormente, desagregou-se esse tempo médio 

considerando outras variáveis, dividindo em variáveis socioeconômicas 

(escolaridade, trabalho formal e informal e renda), e variáveis demográficas (raça, 

faixa etária e arranjo familiar). Como foram consideradas as médias no tempo de 

trabalho é importante ressaltar que ocorrem limitações, pois as médias podem ser 

influenciadas pelos pontos extremos. Apesar de ser uma medida de tendência 
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central capaz de representar um grupo de dados e tem propriedades matemáticas 

que permitem sua manipulação algébrica, a média é adequada pois os 

denominadores das parcelas são idênticos, como é o caso de ambas as médias de 

tempo de trabalho, que tinham como universo pessoas ocupadas no semana de 

referência e que praticavam afazeres domésticos. 

 No próximo capítulo pretende-se mostrar os resultados das análises do tempo 

de trabalho total entre homens e mulheres, divididas I- resultado agregado, com a 

média do tempo de trabalho total da média geral por sexo; II – resultados 

desagregados por variáveis socioeconômicas e demográficas, filtrando o tempo de 

trabalho total por estas variáveis.  
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADO AGREGADO: MÉDIA DO TEMPO DE TRABALHO TOTAL POR 

SEXO. 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da análise do tempo total de 

trabalho por sexo. A variável analisada é o tempo médio total gasto com trabalho, 

que consiste na soma do tempo médio gasto com trabalho remunerado e tempo 

médio gasto com os afazeres domésticos.  

A partir dos dados ponderados da PNAD 2014, o total de pessoas que 

estavam trabalhando na data de referência da pesquisa foi de 94.845.018 

indivíduos, dos quais 66% são os homens, e 44% as mulheres. Cabe destacar que, 

entre as mulheres que estavam trabalhando, 90% delas cuidavam dos afazeres 

domésticos, enquanto apenas 51% dos homens o faziam. Este percentual reforça o 

que o trabalho de Melo et al (2007) já demonstrou: o trabalho doméstico no interior 

dos lares é predominantemente praticado pelas mulheres, evidenciando a dupla 

jornada feminina. 

Entre os trabalhadores, 64.191.242 indivíduos também cuidam de afazeres 

domésticos, sendo esse universo composto por 43% de homens e 57% de 

mulheres. A população que não estava trabalhando e cuidava das tarefas 

domésticas corresponde a 57.774.980 indivíduos, sendo 24,4% homens e 75,6% 

mulheres.  

Este estudo tem como objeto de análise o tempo de trabalho das pessoas que 

exerceram dupla jornada, por isso, foi necessário utilizar alguns filtros para restringir 

as análises ao seguinte grupo: pessoas com 10 anos ou mais de idade, que estavam 

trabalhando na semana de referência, e que cuidavam dos afazeres domésticos. Os 

dados foram extraídos da PNAD de 2014 e após a seleção dos casos, a amostra 

expandida passou a contar com 64.165.193 indivíduos. 

A Tabela 1 apresenta a carga horária semanal média dedicada ao trabalho 

remunerado; os homens têm maior carga horária média semanal, 41 horas de 
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dedicação, ao passo que as mulheres possuem uma média de 35 horas semanais. 

Uma possível explicação pode ser o fato das mulheres procurarem empregos com 

carga horária reduzida para tentar conciliar com os afazeres domésticos e o cuidado 

da família. 

Por outro lado, o tempo médio gasto pelas mulheres com os afazeres 

domésticos é mais que o dobro do tempo médio dedicado pelos homens, ou seja, 

enquanto os homens se dedicavam, em média, apenas 10,54 horas semanais, as 

mulheres gastam 24 horas semanais com esse trabalho. Portanto, o tempo médio 

total de trabalho das mulheres corresponde a 59 horas semanais e dos homens à 

51,54 horas semanais. De acordo com a matéria da ONU, de 6 de março de 2017, o 

trabalho doméstico não remunerado é de fundamental importância para a economia 

dos países e representa de 10% a 39% do PIB dos países. O artigo diz que “as 

mulheres dão uma enorme contribuição econômica que permite suprir as 

necessidades em matéria de serviços”. E este trabalho poderia ter mais peso na 

economia de um país do que a indústria e o comercio.  A instituição argumenta que 

o trabalho de cuidado e o trabalho doméstico não remunerado suprem as carências 

que o serviço público possui, e são realizados em sua maioria pelas mulheres, o que 

dificulta e torna a carga injusta para a mulher, aumentando a desigualdade na 

participação no mercado remunerado e remuneração salarial. 

Sobre a renda média mensal no trabalho remunerado, as informações da 

Tabela 1 mostram que os homens ganhavam em média R$ 1.929,00, e as mulheres 

ganhavam em média R$ 1.431,00, o que representa 74,18% do rendimento médio 

dos homens. Neste contexto, os homens ganhavam R$ 11,76 por hora trabalhada, 

enquanto as mulheres ganhavam R$ 10,22 por hora de trabalho, uma diferença de 

13,1%.  
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Tabela 1 - Média geral de horas semanais no trabalho remunerado e nos 
afazeres domésticos na semana de referência, por sexo, Brasil, 2014. 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Trabalho remunerado 41 35 12,28 13,92 29,95% 39,77%

Afazeres domésticos 10,54 24 8,53 16,02 80,93% 66,75%

Total 51,54 59

Rendimento médio 

mensal (R$)
1.929,25 1.431,83 3.091,71 1.969,48

Rendimento médio 

por hora (R$)
11,76 10,23 62,94 35,37

Desvio padrão Coeficiente de variaçãoMédia de horas semanais
Atividade

 Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 
A Tabela 1 também apresenta resultados quanto ao desvio padrão e o 

coeficiente de variação, que são importantes medidas de dispersão que indicam a 

regularidade dos dados. Como mostrado na Tabela 1, os coeficientes de variação 

foram superiores a 30%, o que indica que o tempo de trabalho remunerado e com os 

afazeres domésticos são heterogêneos, com alta dispersão em torno da média. Os 

coeficientes de variação dos afazeres domésticos foram os mais elevados,  80,93% 

para os homens e 66% para as mulheres. Este resultado se deve à dificuldade de 

quantificar o uso do tempo com afazeres domésticos, a variável que mensura a 

quantidade de horas trabalhadas no domicílio pela pesquisa da PNAD. Portanto, 

esse cenário exibido pela Tabela 1, reforça a necessidade de analisar esse tempo 

total de trabalho considerando as diversas desigualdades entre os estratos 

demográficos e socioeconômicos. 

 

A Tabela 2 evidencia a carga horária de homens e mulheres por semana, mês 

e ano, considerando as horas trabalhadas no trabalho remunerado e nos afazeres 

domésticos, de acordo com o tempo de contribuição nas atuais regras 

previdenciárias, de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Em um 

ano, o tempo médio de trabalho das mulheres foi de 2.832 horas e o dos homens foi 

de 2.474 horas, ou seja, as mulheres trabalhavam 358 horas a mais por ano do que 

os homens. Em outras palavras, se considerarmos uma jornada de trabalho diária de 
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12 horas, os resultados evidenciam que em média elas trabalhavam 30 dias (um 

mês) a mais por ano do que os homens, e numa jornada de trabalho de 8 horas 

diária, os resultados mostram que em média elas trabalhavam 45 dias a mais por 

ano do que os homens. Portanto, assumindo o tempo de trabalho total masculino 

como sendo o padrão, o tempo total de trabalho (remunerado e fazeres domésticos) 

dos homens por 30 anos seria equivalente a 34,34 anos de trabalho para as 

mulheres (74.218 horas de trabalho para os homens em contraposição a 84.960 

horas de trabalho para as mulheres). Se considerássemos 35 anos de trabalho dos 

homens, o tempo de trabalho das mulheres seria 40 anos (86.587 horas de trabalho 

para os homens e 99.120 horas de trabalho para as mulheres). No primeiro exemplo 

as mulheres trabalham 4,4 anos a mais, e no segundo 5 anos a mais que os 

homens. 

 

Tabela 2 - Média de horas trabalhadas em uma semana, em um ano e em 35 e 
30 anos, para homens e mulheres, respectivamente, considerando trabalho 

remunerado e afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

Semana Ano 30 anos 35 anos Semana Ano 30 anos 35 anos

Remunerado 41 1.968    59.040    68.880     35       1.680      50.400     58.800    

Doméstico 10,54 506       15.178    17.707     24       1.152      34.560     40.320    

Total 51,54 2.474    74.218    86.587     59       2.832      84.960     99.120    

Mulheres 
Tipo de 

trabalho

Homens

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

A Tabela 3 mostra a média de horas trabalhadas com a nova proposta da 

reforma previdenciária (PEC 287), a qual almeja a igualdade de gênero entre 

homens e mulheres para tempo de serviço, além da adoção da idade mínima para 

concessão de aposentadoria; a nova regra de tempo de contribuição mínimo para 

aposentadoria seria de 25 anos para ambos os sexos. De acordo com os resultados, 

em 25 anos as mulheres teriam 70.800 horas de trabalho, e os homens 61.848 

horas trabalhadas. O tempo das mulheres corresponde a 28, 61 anos de trabalho do 
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tempo do homem, ou seja, as mulheres em 25 anos trabalhariam 3,61 anos a mais 

que os homens.  

É importante reafirmar que as mulheres têm maior proporção nas 

aposentadorias por idade, pois não conseguem atingir o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral, pois de acordo com Marri (2009), as mulheres se ausentam 

mais do mercado de trabalho para atender as demandas familiares: maternidade, 

cuidado com filhos, enfermos, idosos, a casa e etc. Além do fato de se sujeitarem a 

empregos informais, que muitas vezes são mais precários, com carga horária 

reduzida, sem proteção trabalhista e nem previdenciária, o que ao final da vida 

laborativa da mulher não ajudam a contabilizar o tempo para sua aposentadoria. 

E se considerarmos a aposentadoria integral de 40 anos de tempo de 

contribuição para homens e mulheres, neste novo cenário, as mulheres teriam 

113.280 horas de trabalho e os homens teriam 98.957 horas trabalhadas. Com a 

igualdade do tempo, as mulheres trabalhariam 5,78 anos a mais que os homens, ou 

seja, elas teriam o tempo equivalente a 45,7 anos do tempo de trabalho dos 

homens. Dessa forma, a aposentadoria integral para as mulheres seria uma 

realidade muito difícil de ser alcançada e também penosa, pois a sua vida laboral é 

mais intensa no que se refere ao tempo de trabalho.  

Tabela 3 - Média de horas trabalhadas em uma semana, em um ano, 25 e 40 
anos, para homens e mulheres, respectivamente, considerando trabalho 

remunerado e afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

Semana Ano 25 anos 40 anos Semana Ano 25 anos 40 anos 

Remunerado 41 1.968  49.200  78.720    35       1.680      42.000    67.200    

Doméstico 10,54 506     12.648  20.237    24       1.152      28.800    46.080    

Total 51,54 2.474  61.848  98.957    59       2.832      70.800    113.280  

Mulheres Tipo de 

trabalho

Homens

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
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As mulheres trabalhavam, em média, 84.960 horas em 30 anos, e os homens 

trabalhavam 86.587 horas em 35 anos. Esse resultado evidencia que, em 30 anos, 

as mulheres tinham quase as mesmas horas trabalhadas que os homens em 35 

anos, uma vez que a diferença do tempo não correspondia nem mesmo a um ano de 

trabalho dos homens. Portanto, considerando as diferenças do tempo de trabalho, 

as diferenças salariais e o papel da mulher na sociedade, o bônus previdenciário de 

5 anos concedido para as mulheres não se apresenta como um uma vantagem  para 

as mulheres, mas sim como uma compensação do seu tempo de trabalho dedicado 

à sociedade como um todo. Compensar a dupla jornada feminina no momento da 

velhice, quando a capacidade laboral é bastante reduzida, parece justa no atual 

contexto brasileiro,  embora essa compensação não seja suficiente para restituir os 

diferenciais salariais no mercado de trabalho experimentados por elas ao longo de 

toda a sua vida laboral, os quais também refletirão no valor de sua aposentadoria.  

Entretanto, os resultados apresentados nessa seção – que consideram a média 

geral da quantificação do tempo gasto no trabalho remunerado e nas atividades 

domésticas – evidenciam uma parte dos problemas enfrentados pelas mulheres 

quanto à questão de gênero. Vale ressaltar que as análises não consideram a 

heterogeneidade da população brasileira. Por esse motivo, na próxima seção serão 

analisadas as diferenças da média de tempo trabalhada entre homens e mulheres, 

considerando as especificidades das características demográficas e 

socioeconômicas de ambos. Essa análise tem o objetivo de demonstrar as 

discrepâncias existentes no tempo gasto com o trabalho remunerado mais os 

afazeres domésticos, entre os sexos.  
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5.2 TEMPO DE TRABALHO DESAGREGADO POR  VARIÁVEIS 

SOCIECONÔMICAS E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

Nas próximas subseções serão apresentadas as análises descritivas do 

tempo médio total do trabalho para homens e mulheres, desagregando por variáveis 

socioeconômicas (Escolaridade, Renda, Trabalho formal e informal) e variáveis 

demográficas (Idade, Raça, Arranjo familiar).  

Inicialmente, cabe informar que um resultado comum das desagregações, foi 

que, independente das características dos indivíduos, os homens apresentaram 

maior tempo no trabalho remunerado em relação às mulheres, e nos afazeres 

domésticos elas dedicaram mais tempo que os homens.  Além disso, em todas as 

análises as mulheres obtiveram o tempo de trabalho total superior ao dos homens.  

 

5.2.1 ESCOLARIDADE 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos quanto à escolaridade evidenciando 

que a as mulheres na faixa de 4 a 7 anos de estudos apresentaram a maior carga 

horária de trabalho, somando o tempo de trabalho dedicado aos afazeres 

domésticos e o tempo de trabalho remunerado, com 57,72 horas semanais.  E as 

mulheres com menor carga horária estavam na faixa de 15 anos de estudos ou 

mais, com 53,02 horas semanais. Pode-se atribuir o menor tempo de trabalho à 

faixa de escolaridade de 15 anos de estudos por serem de pessoas com maior 

poder aquisitivo, e quem podem terceirizar os afazeres domésticos.  
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Tabela 4 – Media de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo trabalhado, por sexo e escolaridade, considerando o trabalho 

remunerado e afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

Escolaridade 

(anos de estudo)

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado total 

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado total Semanal Anual

Sem instrução 11,03 38,71 49,74 24,40 30,23 54,63 4,89 234,72

1 a 3 10,26 39,48 49,74 24,42 30,65 55,07 5,33 255,84

4 a 7 10,05 41,29 51,34 23,56 34,16 57,72 6,38 306,24

8 a 10 10,06 41,47 51,53 21,49 35,95 57,44 5,91 283,68

11 a 14 9,88 42,34 52,22 19,62 37,87 57,49 5,27 252,96

15 anos e mais 8,82 40,58 49,40 16,56 36,46 53,02 3,62 173,76

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

A maior desigualdade entre os gêneros ocorreu na faixa de 4 a 7 anos de 

estudos, com 6,38 horas semanais a mais no tempo de trabalho da mulher, em 

relação ao do homem (TAB. 4). Ao se comparar as diferenças no tempo de trabalho 

entre faixas de escolaridades diferentes, comprova-se que as desproporções podem 

ser ainda maiores. Os homens com 15 anos de estudos ou mais possuíam o tempo 

de trabalho de 49,40 horas semanais, ao comparar com as mulheres com 4 a 7 anos 

de estudos (57,72 horas semanais), a diferença é de 8,32 horas por semana. Esses 

resultados reforçam os achados de Melo et al (2007), que mostrou que a 

escolaridade tem relevância no tempo dedicado aos afazeres domésticos e no 

trabalho remunerado, tanto para as mulheres quanto para os homens. Quanto maior 

o nível de instrução, menor será o tempo dedicado aos afazeres domésticos e maior 

será a carga horária no trabalho remunerado, com exceção do grupo com 

escolaridade de 15 anos ou mais de estudos. Para o nível de escolaridade mais alto, 

é provável que os profissionais tenham empregos com maior flexibilidade.  
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5.2.2 TRABALHO FORMAL E INFORMAL 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos quanto ao trabalho formal e 

informal. É importante ressaltar que os resultados obtidos para trabalho informal são 

para fins de comparação e evidenciam a desigualdade entre os tipos de trabalhos, 

uma vez que o tempo no trabalho informal não pode ser incluído nos cálculos da 

Previdência Social. Os resultados mostraram que as mulheres com trabalho formal 

possuíam tempo de trabalho total superior ao das mulheres que ocupam trabalhos 

informais, com 59,21 horas semanais, ao passo que as informais apresentaram um 

tempo médio de trabalho total de 58,41 horas semanais. Desagregando o tempo 

total, percebe-se que as mulheres com empregos formais dedicavam, em média, 

18,67 horas semanais aos afazeres domésticos e as mulheres do trabalho informal 

dedicavam 23,70 horas semanais. Por outro lado, as mulheres com trabalho formal 

tinham uma maior carga horária no trabalho remunerado, com 40,54 horas 

semanais, e as mulheres com trabalhos informais possuíam uma carga horária de 

34,71 horas semanais, uma diferença de 5,83 horas semanais. É de se esperar que 

as trabalhadoras informais se dediquem mais aos afazeres domésticos, porque essa 

relação de trabalho possibilita uma carga horária mais reduzida no trabalho 

remunerado. As mulheres casadas e com filhos, muitas vezes, preferem as formas 

de trabalhos por conta própria, para tentar conciliar o trabalho remunerado e os 

afazeres domésticos, o que as direcionam para empregos de pior qualidade, com 

menor proteção trabalhista e menor jornada de trabalho (OLIVERIA, 2001; 

BRUSCHINI, 2007; MARRI et. al., 2011). Contudo, essa relação de trabalho 

remunerado, no futuro, deixam as mulheres vulneráveis e sem proteção 

previdenciária.   
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Tabela 5 – Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo, por sexo e tipo de trabalho (formal e informal), considerando o trabalho 

remunerado e afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

TRABALHO 

FORMAL E 

INFORMAL

Afazeres 

domesticos

Trabalho 

remunerado
total 

Afazeres 

domesticos

Trabalho 

remunerado
total Semanal Anual

Trabalho formal 9,71 42,54 52,25 18,67 40,54 59,21 6,96 334,08

Trabalho informal 10,29 38,38 48,67 23,7 34,71 58,41 9,74 467,52

HOMENS MULHERES
DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

A mesma tendência no resultado é apresentada para os homens na qual os 

trabalhadores formais têm tempo de trabalho superior aos trabalhadores informais, 

com 52,25 horas semanais, enquanto os informais apresentaram uma média de 

48,67 horas semanais. Como observado para as mulheres, os trabalhadores 

informais possuem menor carga horária de trabalho no mercado de trabalho e, 

consequentemente, maior tempo dedicado aos afazeres domésticos quando 

comparados aos homens com empregos formais. A maior diferença entre os 

trabalhadores formais e informais está no tempo de trabalho remunerado, os 

trabalhadores com carteira assinada possuem uma jornada superior de 4,16 horas 

semanais.   

Ao analisar as diferenças no tempo de trabalho entre os homens e as 

mulheres, a diferença foi maior entre os trabalhadores informais, com as mulheres 

possuindo uma carga de 9,74 horas semanais a mais em relação aos homens. E no 

trabalho formal, elas obtiveram uma carga superior de 6,96 horas semanais. O 

trabalho informal revelou uma diferença maior que a apresentada na média geral de 

7,46 horas semanais a mais para mulheres no tempo do trabalho total em relação 

aos homens. E as desigualdades aumentam ainda mais quando se comparam as 

mulheres com maior carga de trabalho (trabalhadoras formais), em relação aos 

homens com menor carga de trabalho (trabalhadores informais). A diferença sobe 
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para 10,54 horas semanais a mais no tempo de trabalho das mulheres. As 

disparidades entre os gêneros podem ser ainda maiores, dependendo das distintas 

características da população, a média geral da população não reflete a diferença 

entre os extremos dos trabalhadores. 

 

5.2.3 FAIXA DE RENDIMENTO 

Uma observação importante a ser feita sobre os resultados da análise da 

variável faixa de rendimentos diz respeito às pessoas que estavam trabalhando, mas 

que responderam que não tinham rendimento. Esse grupo de trabalhadores é muito 

reduzido, não representou nem 0,1% do total da amostra. Diante dessa baixa 

representatividade, considerou-se mais prudente excluir da discussão deste estudo 

as pessoas que trabalharam, mas não receberam. Na Tabela 6 observam-se os 

resultados obtidos quanto à renda per capita, e mostram que as mulheres com 

menor tempo de trabalho recebiam até ¼ salários mínimos, com 51,45 horas 

semanais, seguidas das mulheres com mais de 5 salários mínimos (51,71 horas 

semanais). Já as mulheres com maior tempo de trabalho estavam na faixa de renda 

de 1 até 2 salários mínimos, com 57,80 horas semanais. Entre os homens, as 

menores cargas de trabalho total estavam na faixa de rendimento até ¼ salários 

mínimos, com 44,55 horas semanais, seguidos dos homens de ¼ até ½ salários 

mínimos (49,40 horas semanais), e os homens com renda com mais de 5 salários 

mínimos (49,96 horas semanais).  
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Tabela 6 – Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo, por sexo e faixa de rendimento per capita, considerando o trabalho 

remunerado e afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

RENDA PER CAPITA
Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total 

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total Semanal Anual

Sem rendimento 13,62 41,07 54,69 24,46 32,68 57,14 2,45 117,60

Até 1/4 SM 10,03 34,52 44,55 25,63 25,82 51,45 6,90 331,20

Entre 1/4 até 1/2 SM 9,66 39,74 49,40 23,81 31,59 55,40 6,00 288,00

Entre 1/2 até 1 SM 10,03 41,19 51,22 21,72 35,63 57,35 6,13 294,24

Entre 1 até 2 SM 10,22 42,21 52,43 20,17 37,63 57,80 5,37 257,76

Entre 2 até 3 SM 10,15 42,66 52,81 18,69 37,95 56,64 3,83 183,84

Entre 3 até 5 SM 9,51 41,91 51,42 17,54 37,95 55,49 4,07 195,36

Mais de 5 SM 8,36 41,60 49,96 14,51 37,20 51,71 1,75 84,00

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

 Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

Observa-se uma tendência entre mulheres: na medida em que as faixas de 

rendimentos aumentam, diminui o tempo dedicado aos afazeres domésticos e 

aumenta o tempo de trabalho remunerado. Tanto para os homens quanto para as 

mulheres, o tempo dedicado aos afazeres domésticos era menor entre a faixa de 

rendimento com mais de 5 salários mínimos. Assim, pode-se sugerir que as 

mulheres e os homens com padrão de vida mais alto podem pagar por serviços de 

trabalhadores domésticos remunerados. Corroborando com o trabalho de Bruschini 

(2006), os dados da PNAD de 2014 indicaram que tempo gasto com os afazeres 

domésticos diminui na medida em que aumenta os seus rendimentos. 

Ao analisar as diferenças no tempo de trabalho entre os homens e as 

mulheres por faixa de rendimento, a maior diferença está entre os que recebiam até 

¼ salário mínimo, com 6,9 horas semanais de carga de trabalho a mais para as 

mulheres. E a menor diferença observada está na renda com mais de 5 salários 

mínimos, com as mulheres com uma carga de trabalho de 1,75 horas semanais 
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maior que a dos homens. As desigualdades entre os gêneros no tempo dedicado ao 

trabalho diminuem com o crescimento do salário.  

A maior diferença encontrada está no tempo de trabalho total entre os 

homens com renda de até ¼ salário mínimo (44,55 horas semanais) em comparação 

com as mulheres entre 1 até 2 salários mínimos (57,80 horas semanais), com uma 

diferença de 13,25 horas semanais a mais para elas. Esta diferença é quase o dobro 

da média geral de 7,46 horas semanais, o que comprova que as desigualdades 

podem ser ainda maiores quando comparadas os extremos entre os homens e as 

mulheres. Este resultado evidencia que não apenas a condição de rendimento 

diminui a desigualdade entre homens e mulheres, visto que as mulheres com uma 

maior remuneração (1 até 2 SM) possuem uma carga horária superior a dos homens 

com menor rendimento (até ¼ SM). Diante disso, pode-se propor que as pessoas 

com rendas mais baixas são as que possuem maior desigualdade entre os gêneros, 

pois na medida que aumenta a faixa de rendimento diminui a diferença entre 

homens e mulheres no tempo dedicado aos afazeres domésticos.  

 

5.2.4. RAÇA/COR 

Os resultados obtidos quanto à raça foram divididos entre brancos, 

pardos/pretos e outros. ,que é a junção das raças amarela e indígena. Brancos 

(45,4% homens e 47,8% mulheres) e pardos/pretos (53,6% homens e 51,3% 

mulheres) foram as raças de maior proporção da amostra. As demais raças (amarela 

e indígena) representaram menos de 2% e, por este fato, foram agrupadas em 

outras raças. Os resultados mostraram que as mulheres que possuíam maior carga 

horária no tempo total de trabalho foram as de outras raças, com 58,42 horas 

semanais. Em segundo lugar, as mulheres de raça branca, com 56,59 horas 

semanais, seguidas das mulheres pardas/pretas com 56,52 horas semanais. Para 

os homens, a raça com maior tempo de trabalho era a dos homens que se 

declararam brancos, com 51,50 horas semanais, seguidos dos pardos/pretos, com 
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51,35 horas semanais. Os homens das outras raças possuíram o menor tempo de 

trabalho, com 50,52 horas semanais (TAB. 7).  

Tabela 7 – Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo, por sexo e raça, considerando o trabalho remunerado e afazeres 

domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

RENDA

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado total 

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado total Semanal Anual

Brancos 9,60 41,90 51,50 19,64 36,95 56,59 5,09 244,32

Pardos/Pretos 10,30 41,05 51,35 21,23 35,29 56,52 5,17 248,16

Outros 10,22 40,30 50,52 20,68 37,74 58,42 7,91 379,44

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

As diferenças entre o tempo de trabalho por sexo e raça evidenciaram que a 

maior diferença está na raça “outras”, com uma carga horária maior de 7,91 horas 

semanais para as mulheres em comparação com o tempo dos homens.  A menor 

diferença foi encontrada na raça branca, com 5,09 horas semanais a mais para as 

mulheres em relação aos homens. As análises evidenciam que as raças brancas 

possuem a menor diferença entre os gêneros, isto pode ser associado ao fato de 

que as mulheres brancas apresentaram um menor tempo dedicado aos afazeres 

domésticos, e uma maior carga horária no trabalho remunerado. 

Ao analisar o tempo de trabalho separadamente, os homens brancos 

possuíam menor tempo dedicado aos afazeres domésticos, com 9,60 horas 

semanais, e maior tempo com o trabalho remunerado, com 41,90 horas semanais. 

As mulheres brancas possuíam menor tempo dedicado aos afazeres domésticos, 

com 19,64 horas semanais, e as mulheres de outras raças tinham maior carga 

horária no trabalho remunerado com 37,74 horas semanais, seguidas das mulheres 

brancas com 36,95 horas semanais. 
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5.2.5 FAIXA ETÁRIA 

A Tabela 8 mostra os resultados quanto às faixas etárias. As mulheres com 

menor tempo de trabalho tinham entre 10 a 19 anos, com 45,48 horas semanais, 

seguidas das mulheres com mais de 70 anos, com 47,14 horas semanais. Já as 

mulheres com maior tempo médio de trabalho, 57,18 horas semanais, estavam na 

faixa etária entre 40 a 49 anos. Entre os homens, a menor carga de trabalho foi 

identificada entre a faixa etária de 10 a 19 anos, com 39,57 horas semanais. Os 

homens com maior carga horária de trabalho também estão entre 40 e 49 anos e 

trabalhavam 53,11 horas semanais. As pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos, em 

sua maioria, ainda moram com os pais ou familiares, e se ocupam de empregos com 

menor carga horária, como estagiários e aprendizes. Essas situações diminuem o 

tempo de dedicação aos afazeres domésticos e o tempo do trabalho remunerado, 

por este motivo esta faixa etária possui o menor tempo de trabalho total. 

Tabela 8 – Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo, por sexo e faixa etária, considerando o trabalho remunerado e afazeres 

domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

FAIXA ETÁRIA
Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total 

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total Semanal Anual

10 a 19 anos 8,01 31,56 39,57 14,22 31,26 45,48 5,91 283,68

20 a 29 anos 9,37 41,69 51,06 17,67 37,44 55,11 4,05 194,40

30 a 39 anos 9,97 42,71 52,68 21,02 37,08 58,10 5,42 260,16

40 a 49 anos 10,24 42,87 53,11 21,71 36,46 58,17 5,06 242,88

50 a 59 anos 10,38 42,00 52,38 22,73 35,36 58,09 5,71 274,08

60 a 69 anos 10,96 38,97 49,93 23,30 31,19 54,49 4,56 218,88

70 anos ou mais 10,33 32,21 42,54 23,07 24,07 47,14 4,60 220,80

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

 



75 

 

Ao analisar as diferenças no tempo de trabalho entre os homens e as 

mulheres por faixa etária, a maior diferença está nas idades entre 10 a 19 anos, com 

5,91 horas semanais a mais na carga de trabalho para as mulheres. A menor 

diferença foi observada na faixa etária entre 20 e 29 anos, com 4,05 horas semanais 

de trabalho a mais para as mulheres em comparação aos homens. Comparando a 

faixa com maior carga semanal de trabalho das mulheres (40 a 49 anos), com a 

faixa etária que apresenta a menor carga de trabalho dos homens (10 a 19 anos), as 

diferenças são ainda maiores: 18,60 horas semanais de trabalho a mais para as 

mulheres. Um fato importante de se destacar é que, apesar das mulheres mais 

jovens possuírem menor carga de trabalho, elas possuíam a maior diferença no 

tempo de trabalho entre os sexos. As meninas brasileiras geralmente são 

demandadas no cuidado da casa, porque a família ainda considera que a mulher 

precisa assumir as tarefas  dentro dos domicílios, cobram as tarefas domésticas com 

maior intensidade das meninas do que dos meninos.  

 

5.2.6 ARRANJO FAMILIAR 

Os resultados quanto ao arranjo familiar revelaram o que tem sido discutido 

na literatura por outros trabalhos (ALVES e CORREA, 2009; BARROS, 2009): as 

mulheres que vivem em uma união estável, principalmente as com filhos menores, 

possuem o maior tempo de trabalho total. Na comparação do estado conjugal, as 

mulheres não unidas obtiveram o menor tempo de trabalho, com 53,04 horas 

semanais, enquanto as mulheres em união estável tiveram 58,66 horas semanais. É 

importante observar que as mulheres unidas obtiveram maior tempo nos afazeres 

domésticos (22,83 horas semanais), ao comparar com as não unidas (16,86 horas 

semanais), ou seja, ter um cônjuge faz aumentar a dedicação nos trabalhos 

domésticos e cuidados com o lar. Em relação ao homem, os unidos também 

obtiveram maior tempo de trabalho total (52,12 horas semanais), em comparação 

aos não unidos, com 50,21 horas semanais. Destaca-se que os homens em união 

estável possuem maior carga horária no trabalho remunerado, mas os homens 
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sozinhos, apesar de pouca a diferença, possuem maior tempo dedicado aos 

afazeres domésticos. (TAB. 9).  

 

Tabela 9 - Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 
tempo por sexo e estado conjugal, considerando o trabalho remunerado e 

afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

Estado conjugal
Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total 

Afazeres 

domesticos

trabalho 

remunerado
total Semanal Anual

Não unidas 10,77 39,44 50,21 16,86 36,18 53,04 2,83 136,02

Unidas 9,63 42,49 52,12 22,83 35,83 58,66 6,54 313,92

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
 

Nas análises quanto à presença de filhos por casais, a PNAD apresenta uma 

variável com características a respeito do tipo de família, desse modo, analisamos 

os arranjos familiares formados por casais e a presença de filhos no domicilio. 

De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 10, observa-se que os 

casais com filhos menores de 14 anos possuíram o maior tempo de trabalho total, 

com 59,40 horas semanais para as mulheres e 53,10 horas semanais para os 

homens. Enquanto o menor tempo de trabalho total para as mulheres foram as que 

possuíam filhos maiores de 14 anos (55,78 horas semanais), os homens foram os 

que estavam na família com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais (48,96 

horas semanais). Desta forma, conclui-se que as mulheres casadas e com filhos 

aumenta a sua carga horária com os afazeres domésticos, e em contrapartida 

diminui suas horas no mercado de trabalho. Como discutido anteriormente pela 

matéria da ONU, as mulheres são prejudicadas, pois a maior carga de trabalho 

doméstico não remunerado reduz suas horas no trabalho remunerado, seu tempo de 

contribuição para a previdência, acarretando no aumento da desigualdade na 

remuneração entre homens e mulheres.  
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Tabela 10 - Média de horas trabalhadas por semana, ano, e a diferença entre o 

tempo por sexo e arranjo familiar, considerando o trabalho remunerado e 
afazeres domésticos, Brasil, 2014. 

VARIÁVEL

Arranjo familiar
Afazeres 

domesticos

Trabalho 

remunerado
Total 

Afazeres 

domesticos

Trabalho 

remunerado
Total Semanal Anual

Casal sem filhos 9,56 41,37 50,93 20,60 36,16 56,76 5,83 279,84

Casal com todos os 

filhos menores de 14 

anos

10,03 43,07 53,10 23,70 35,70 59,40 6,30 302,40

Casal com todos os 

filhos de 14 anos ou 

mais

8,72 40,85 49,57 20,05 35,73 55,78 6,21 298,08

Casal com filhos 

menores de 14 anos e 

de 14 anos ou mais

8,86 40,10 48,96 22,12 34,67 56,79 7,83 375,84

HOMENS MULHERES

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

 Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
 

Ao analisar as diferenças no tempo de trabalho entre os homens e as 

mulheres por categoria de arranjo familiar, a maior diferença encontrada foi entre as 

famílias com filhos menores de 14 anos e maiores de 14 anos ou mais, com 7,83 

horas semanais a mais na carga de trabalho para as mulheres. E a menor diferença 

foi nas famílias formadas por casais sem filhos, com 5,83 horas semanais de 

trabalho a mais para as mulheres em comparação aos homens. Ao comparar o 

arranjo familiar com maior carga semanal de trabalho das mulheres (casais com 

filhos menores de 14 anos), com o arranjo que possui o menor tempo de trabalho 

dos homens (casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais), a 

diferença é ainda maior: de 10,44 horas semanais de trabalho a mais para as 

mulheres. Em todos os tipos de família as mulheres têm o dobro ou mais do tempo 

de dedicação aos afazeres domésticos que os homens. Esse resultado reforça a 

realidade de que o cuidado com filhos e afazeres domésticos ainda são pouco 

compartilhados entre os homens e as mulheres; a mulher continua sendo a 
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responsável pelo domicílio e famílias. Em contrapartida, a jornada de trabalho delas 

no mercado remunerado necessariamente sofre perdas, o que impacta nos seus 

rendimentos e suas contribuições para a previdência social, alargando assim as 

desigualdades de renda e aposentadoria entre os sexos. 
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5.3 ANÁLISES COMPARATIVAS NO TEMPO DE TRABALHO ENTRE HOMENS E 

MULHERES DE ACORDO COM AS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS 

Nesta parte do trabalho apresenta-se as principais diferenças na carga 

horária de trabalho média semanal, mensal, e anual entre homens e mulheres, 

considerando as diversas características socioeconômicas e demográficas. Também 

são apresentados esses diferenciais para perfis extremos para homens e mulheres,  

considerando as regras de tempo de contribuição na previdência, 30 anos para as 

mulheres e 35 para os homens, e a regra da nova proposta da reforma 

previdenciária, de 40 anos para ambos os sexos. Na análise anterior, os resultados 

demonstraram que as diferenças no tempo médio de trabalho entre homens e 

mulheres podem ser ainda maiores quando se considera diversas características 

socioeconômicas e demográficas. 

 De acordo com a Tabela 11, que apresenta as características dos homens 

com o menor tempo médio de trabalho total e as características das mulheres com o 

maior tempo médio total, verifica-se que existem categorias com diferenças 

significativas que superam, em muito, a diferença na média geral de 358 horas 

trabalhadas a mais pelas mulheres por ano. Como é o caso da variável tipo de 

trabalho, ao comparar os homens com trabalho informal com as mulheres com 

trabalho formal, a diferença foi de 505,92 horas trabalhadas a mais para as mulheres 

por ano. E a variável faixa de rendimento, que ao comparar as mulheres com renda 

de 1 até 2 salários mínimos com homens com ¼ salário mínimo e homens com mais 

de 5 salários mínimos,  a diferença é de 636 horas e 376,32 horas trabalhadas a 

mais para as mulheres em relação aos homens, respectivamente. Ou seja, se 

considerarmos as categorias extremas de rendimento para os homens, de menor e 

maior rendimento, e comparar com o das mulheres que recebem entre 1 e 2 salários 

mínimos,  a diferença no tempo médio de trabalho da mulher em relação ao do 

homem é superior à média nacional. Portanto, tantos os homens que ganham 

menos, e os que ganham mais trabalham, em média, bem menos que as mulheres. 
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Esses resultados evidenciam que as disparidades entre os gêneros são ainda 

maiores quando se considera a diversidade da população brasileira.  

Tabela 11 - Comparação entre as categorias com os menores tempos de trabalho 
dos homens com os maiores tempos de trabalho das mulheres, por variáveis.  

 

Variáveis 

Perfil Tempo total Perfil Tempo total Semanal Anual

Escolaridade 15 anos ou + 49,40           4 a 7 anos 57,72 8,32                399,36        

Tipo trabalho trabalho informal 48,67           trabalho formal 59,21 10,54              505,92        

Faixa de rendimento até 1/4 SM 44,55           de 1 até 2 SM 57,80 13,25              636,00        

Raça* Pardo/Preto 51,35           Branca 59,12 7,77                372,96        

Faixa etaria 60 a 69 anos 49,33           40 a 49 anos 58,17 8,84                424,32        

Arranjo familiar

Casal com filhos 

menores de 14 anos e 

de 14 anos ou mais

48,96           

Casal com todos 

os filhos menores 

de 14 anos

59,40 10,44              501,12        

DIFERENÇA ENTRE O 

TEMPO DA MULHER E O 

TEMPO DO HOMEM

Menor tempo de trabalho para 

os homens

Maior tempo de trabalho para 

as Mulheres

* a categoria de raça outras que é a junção das raças indigenas e amarelas possuem o menor tempo de trabalho para os homens e 

maior tempo de trabalho para as mulheres, mas a representatividade na população brasileira é menor que 1%

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

Ao considerar os perfis de homens e mulheres com diferentes características, 

por exemplo: 1 - homem branco, casado com filhos menores de 14 anos e de 14 

anos ou mais, com mais de 15 anos de estudos, com renda de mais de 5 salários 

mínimos, no trabalho formal, entre 50 e 59 anos; 2 - mulher branca, casada com 

todos os filhos menores de 14 anos, com 4 a 7 anos de estudos, com renda de 1 até 

2 salários mínimos, no trabalho formal, entre 40 e 49 anos (TAB. 12); fazendo a 

comparação dos perfis com as características mencionadas acima, os homens 

possuíram 53,64 horas semanais de trabalho (trabalho remunerado e afazeres 
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domésticos) e as mulheres possuíram 61,72 horas semanais de trabalho. Isto 

mostra um tempo de trabalho de 8,08 horas semanais a mais para as mulheres em 

relação aos homens, uma diferença que representa 388 horas anuais, maior que a 

média geral entre os sexos, que é de 358 horas semanais. Se considerássemos o 

tempo de trabalho total anual dos homens, como padrão, o tempo de trabalho dos 

homens por 30 anos equivale, em média, a 35 anos de trabalho para as mulheres. E 

ao considerar o tempo de trabalho anual dos homens por 35 anos, para as mulheres 

esse mesmo tempo equivale a 40 anos de trabalho (TAB. 13).  

Tabela 12 – Comparação entre o tempo de trabalho total, pelo perfil de homem 
com melhores condições, e o perfil de mulher com maior tempo. 

Tempo total 

semanal

Tempo 

total anual
30 anos 35 anos 40 anos

Tempo total 

semanal

Tempo 

total anual
30 anos 35 anos 40 anos

53,64 2574,72 77.242     90.115    102.989   61,72 2962,56 88.877     103.690  118.502  

PERFIL HOMEM: Branco, casado com filhos maiores e menores 

de 14 anos, 15 anos ou +  de estudos, trabalho formal, 5 SM, 50 

a 59 anos.

PERFIL MULHER: Branca, casada com filhos menores de 14 

anos, 4 a 7 anos de estudos, trabalho formal, 1 ate 2 SM, 40 a 

49 anos.

 Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

Com a nova proposta da regra previdenciária, que visa fixar o tempo de 

trabalho de 40 anos para ambos os sexos, as mulheres teriam que trabalhar 46 

anos, em média, em contraposição aos 40 anos dos homens, para obter a 

aposentadoria integral. Compreende-se, assim, que as diferenças entre os sexos 

são ainda mais severas quanto comparadas por diferentes perfis da população.  
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Tabela 13 – Comparação entre o tempo de trabalho total da mulher em relação ao 
tempo anual do homem, em 30, 35 e 40 anos, pelo perfil de homem com melhores 
condições, e o perfil de mulher com maior tempo de trabalho. 

Diferença anual no tempo de trabalho entre os 
sexos (H -M) 

               
388  

Tempo das mulheres (30 anos) pelo tempo anual 
dos  homens 

                 
35  

Tempo das mulheres (35 anos) pelo tempo anual 
dos  homens 

                 
40  

Tempo das mulheres (40 anos) pelo tempo anual 
dos  homens 

                 
46  

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
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6. CONCLUSÃO 

O processo de envelhecimento populacional e a elevação da expectativa de 

vida depois dos 60 anos representam um desafio para o equilíbrio financeiro do 

sistema previdenciário brasileiro. Fomentar políticas que garantam o equilíbrio e a 

sustentabilidade da previdência é necessário, todavia é preciso ponderar as 

vantagens e desvantagens para o sistema e para os trabalhadores. Diante dessa 

conjuntura, o governo analisa propostas para alteração das regras previdenciárias, 

para tentar diminuir o  déficit da Previdência. Uma proposta, que requer um estudo 

mais aprofundado, é igualar as regras de concessão de benefício para homens e 

mulheres sob a justificativa de que em diversos países pelo mundo as regras de 

aposentadoria são iguais para ambos os sexos. Essa reforma evidentemente será 

positiva para a Previdência Social, uma vez que aumentará a receita e reduzirá as 

despesas. Contudo, as mulheres brasileiras ainda vivenciam significativas 

desigualdades no mercado de trabalho e na divisão do tempo dedicado aos afazeres 

domésticos. Salários menores, empregos mais precários e a jornada dupla das 

mulheres – conciliando o trabalho remunerado com cuidado familiar e doméstico – 

são fatores que explicam as atuais regras de aposentadoria mais amenas para as 

mulheres, compensando a condição social na qual a maioria está inserida. Portanto, 

essa reforma pode agravar as desigualdades de gênero da sociedade brasileira. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estimar quantos anos 

de trabalho as mulheres teriam a mais que os homens, se o tempo dedicado aos 

afazeres domésticos fosse incluído no tempo de trabalho contabilizado pelo sistema 

de previdência social. Os resultados evidenciaram que, sem considerar as 

diferenças socioeconômicas e demográficas, as mulheres trabalham em média 358 

horas anuais a mais que os homens; e considerando uma jornada de trabalho diária 

de 12 horas, as mulheres trabalham em média 30 dias (um mês) a mais por ano do 

que os homens; além disso, em uma jornada de trabalho de 8 horas diária, elas 

trabalham em média 45 dias a mais por ano do que os homens. Portanto, assumindo 

o tempo de trabalho total masculino por ano como o padrão, o tempo total de 

trabalho por 30 anos dos homens corresponderia a 34,34 anos de trabalho para as 



84 

 

mulheres (74.218 horas de trabalho para os homens em contraposição a 84.960 

horas de trabalho para as mulheres). Nesse contexto, igualando as regras de 

concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em 35 anos de tempo para 

os homens, correspondem 39,7 anos de tempo de trabalho das mulheres. 

Além dos resultados apresentarem a análise englobando a média de toda a 

população masculina e feminina, este trabalho também buscou demonstrar 

variações existentes na população brasileira através de variantes por grupo etário, 

escolaridade, formalidade do trabalho, raça, renda e arranjo familiar. Os resultados 

mostraram que, quando comparadas características por diferentes perfis 

demográficos e socioeconômicos, as diferenças entre o tempo de trabalho total da 

mulher e do homem revelam uma desigualdade ainda maior. Os resultados 

mostraram comparações entre grupos extremos, com homens com menor tempo de 

trabalho e mulheres com maior tempo de trabalho, por variáveis. Por exemplo, na 

comparação de diferentes tipos de arranjos familiares, as mulheres chegaram a ter 

501,12 horas anuais de trabalho a mais que os homens, ao comparar o tipo de 

família com maior tempo para as mulheres em comparação com a categoria familiar 

com o menor tempo para os homens. Já na comparação quanto à formalidade do 

trabalho, revelou-se que as mulheres com trabalho formal chegam a ter uma 

diferença de 505,92 horas anuais de trabalho a mais em relação aos homens que 

possuíam trabalhos informais. Ao comparar o perfil de um homem com menor tempo 

de trabalho total e que possuía características de classe social menos vulnerável, 

com o perfil de uma mulher que possuía maior tempo de trabalho total e com 

características sociais mais vulneráveis, os resultados mostraram diferenças maiores 

que a média geral, com 388 horas anuais a mais para as mulheres, em relação aos 

homens. 

Diante disso, o bônus previdenciário de 5 anos concedido para as mulheres 

ainda é insuficiente para compensar a dupla jornada feminina e os diferenciais 

salariais no mercado de trabalho experimentados ainda hoje. E a nova proposta da 

reforma previdenciária, que visa a igualdade de gênero para concessão das 
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aposentadorias, aumentaria ainda mais as desigualdades no tempo trabalhado entre 

homens e mulheres. Portanto, os resultados sugerem que essa proposta agravaria 

as desigualdades de gênero, penalizando ainda mais as mulheres. Para trabalhos 

futuros pode-se sugerir o estudo do valor da hora trabalhada nos afazeres 

domésticos, e quanto esta remuneração acarretaria para contribuição previdenciária, 

a análise do tempo de trabalho por número de filhos, pessoas idosas ou 

dependentes. Além de propor a utilização do método Grade of Membership (GoM), 

um modelo mais elaborado para avaliar perfis de trabalho remunerado e afazeres 

domésticos, ou o modelo de regressão linear para definir as relações de gênero.    

Uma das limitações do trabalho é a utilização das médias para a mensuração 

do tempo de trabalho total, pois os resultados podem ser influenciados por pontos 

extremos. Contudo, essa é uma medida de tendência central capaz de representar 

um grupo de dados e tem propriedades matemáticas que permitem sua manipulação 

algébrica. Foi por meio dessa propriedade que, neste estudo, foi estimado o tempo 

médio de trabalho total como sendo a adição do tempo médio do trabalho 

remunerado e o tempo médio do trabalho com afazeres domésticos. Essa soma 

somente é adequada quando os denominadores das parcelas são idênticos, como é 

o caso de ambas as médias, que tinham como universo as pessoas ocupadas na 

semana de referência e que praticavam afazeres domésticos. Outra limitação foi a 

incapacidade de considerar todo o trabalho doméstico dedicado, pelas mulheres e 

pelos homens, às atividades de cuidado de seus dependentes, cuidado do ambiente 

domiciliar e demais afazeres. Não se considera, por exemplo, o cuidado prestado 

pelos indivíduos que não estão no mercado de trabalho, decisão muitas vezes 

afetada exatamente pela incapacidade de conciliar trabalho remunerado com 

afazeres domésticos. Apesar de muitos deles não contribuírem para a previdência 

social, o trabalho que estes indivíduos prestam à sociedade não é desprezível, como 

já demonstrou Bruschini (2006) e o artigo da ONU de 2016, nos quais argumenta-se 

que o trabalho de cuidado e o trabalho doméstico não remunerado suprem as 

carências que o serviço público possui e são realizados, em sua maioria, pelas 

mulheres.  
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Portanto, a reforma previdenciária deve ser feita com cautela. Impor a 

igualdade de gênero na Previdência Social aumentaria a disparidade nas rendas 

entre os homens e as mulheres, pois o cenário previdenciário não seria o ideal para 

atingir a igualdade entre os sexos, porém o governo deve fomentar políticas que 

diminuam a desigualdade no mercado de trabalho, para uma maior equidade de 

atuação e remuneração entre as mulheres e os homens. Este trabalho visa contribuir 

para o debate da disparidade entre gênero no âmbito social, e ajudar na fomentação 

de políticas públicas, não só na área previdenciária, mas também em áreas como a 

saúde e a trabalhista. 
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8. APÊNDICE 

Frequências das variáveis 

Tabela A1 - Proporção da população por sexo e escolaridade, Brasil, 2014. 

Escolaridade 

(anos de estudo) 

HOMENS MULHERES 

% N° Absolutos % N° Absolutos 

Sem instrução 6,4% 1.790.272 4,3% 1.553.966 

1 a 3 7,1% 1.990.962 5,2% 1.880.957 

4 a 7 21,6% 6.034.276 17,1% 6.179.763 

8 a 10 17,7% 4.951.653 15,7% 5.681.032 

11 a 14 35,7% 9.967.512 40,9% 14.802.021 

15 anos e mais 11,4% 3.196.523 16,7% 6.058.638 

Não aplicável 0,1% 27.066 0,1% 50.552 

Total Geral 100,0% 27.958.264 100,0% 36.206.929 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

Tabela A2 - Proporção da população por sexo e faixa etária, Brasil, 2014. 

FAIXA ETÁRIA 
HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

10 a 19 anos 6,0% 1.674.600 5,3% 1.902.834 

20 a 29 anos 21,2% 5.936.628 21,0% 7.614.391 

30 a 39 anos 26,0% 7.259.073 27,6% 9.986.718 

40 a 49 anos 22,2% 6.203.067 24,0% 8.693.253 

50 a 59 anos 16,3% 4.547.851 16,1% 5.816.918 

60 a 69 anos 6,7% 1.869.071 5,0% 1.815.957 

70 anos ou mais 1,7% 467.974 1,0% 376.858 

Total Geral 100,0% 27.958.264 100,0% 36.206.929 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
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Tabela A3 - Proporção da população por sexo e trabalho formal ou informal, 

Brasil, 2014. 

TRABALHO 

FORMAL E 

INFORMAL 

HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

Trabalho formal 84,0% 14.111.284 70,2% 14.481.920 

Trabalho informal 16,0% 2.686.686 29,8% 6.139.614 

Total Geral 100,0% 16.797.970 100,0% 20.621.534 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

Tabela A4 - Proporção da população por sexo e Faixa de Rendimento, Brasil, 

2014. 

FAIXA DE 

RENDIMENTO 

HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

Sem rendimento ,0% 12.521 ,0% 11.102 

Até 1/4 SM* 3,8% 1.064.412 3,8% 1.379.984 

De 1/4 até 1/2 SM 10,8% 3.019.737 10,2% 3.665.711 

De 1/2 até 1 SM 24,6% 6.850.111 26,5% 9.580.600 

De 1 até 2 SM 32,2% 8.962.107 32,4% 11.687.670 

De 2 até 3 SM 11,8% 3.295.342 11,0% 3.979.117 

De 3 até 5 SM 7,1% 1.989.255 6,7% 2.402.094 

Mais de 5 SM 5,7% 1.594.296 5,1% 1.855.367 

Não declarados 3,8% 1.063.744 4,2% 1.524.301 

Total Geral** 100,0% 27.851.525 100,0% 36.085.946 

* SM corresponde à Salário mínimo 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
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Tabela A5 - Proporção da população por sexo e Raça, Brasil, 2014. 

RAÇA 
HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

Total Geral 100,0% 27.958.264 100,0% 36.206.929 

Brancos 45,4% 12.703.444 47,8% 17.290.735 

Pardos/Pretos 53,6% 14.995.782 51,3% 18.587.052 

Outros* 0,9% 259.038 0,9% 329.142 

* Outros correspondem às raças amarela e indígena 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 

 

 

Tabela A6 - Proporção da população por sexo e Estado Conjugal, Brasil, 2014. 

Estado conjugal 
HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

Solteiro 34,66%                9.691.068  40,08%             14.513.272  

Casado 65,34%             18.267.196  59,92%             21.693.657  

Total 100%             27.958.264  100%             36.206.929  

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 
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Tabela A7 - Proporção da população por sexo e Arranjo familiar, Brasil, 2014. 

ARRANJO FAMILIAR 
HOMENS MULHERES 

% N° Abs. % N° Abs. 

Casal sem filhos 18,94% 5.295.112 17,22% 6.234.027 

Casal com todos os 
filhos menores de 14 

anos 
24,31% 6.797.472 19,10% 6.914.257 

Casal com todos os 
filhos de 14 anos ou 

mais 
21,25% 5.940.738 22,01% 7.967.342 

Casal com filhos 
menores de 14 anos e 

de 14 anos ou mais 
10,10% 2.823.224 9,81% 3.553.476 

Outros  25,40% 7.101.718 31,87% 11.537.827 

Total Geral 100,00% 27.958.264 100% 36.206.929 

Fonte: Microdados PNAD 2014, IBGE. 

 


