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Cláudia de Jesus Gomes, 35 anos, abandonou a profissão de
empregada doméstica no ano passado e passou a tirar o
sustento exclusivamente das aulas de inglês, que leciona em
três escolas da capital paulista.

Adélia Lemos de Oliveira, 42 anos e empregada doméstica
há mais de 20, viu sua renda crescer junto com a forte
procura por seus serviços, depois que deixou de ser
mensalista para trabalhar por dia, há cinco anos. Hoje, usa
seu carro, comprado em 72 parcelas e recém-quitado, para
ir do bairro onde mora, em Cotia (SP), até São Paulo, onde
faz faxina em duas casas por dia.

A trajetória das duas trabalhadoras retrata um movimento
crescente entre as profissionais domésticas do país nos
últimos anos: elas estudam mais e, mais qualificadas,
conseguem oportunidades de emprego em outras áreas,
valorizando o salário de quem decide continuar no setor.

Levantamento do Instituto Data Popular com base nos dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta
que a massa de renda anual das domésticas (categoria que
abrange faxineiras, lavadeiras, copeiras e demais
profissionais ligadas à limpeza e organização de domicílios)
deve alcançar R$ 45,2 bilhões em 2012, contra o montante
de R$ 24,5 bilhões registrado em 2002.

"Hoje você tem mais gente com dinheiro e menos gente
querendo ser empregado doméstico. A filha da empregada
doméstica não quer ser empregada doméstica. Isso não é
tendência, é fato", afirma Renato Meirelles, sócio-diretor do
Data Popular.

Além disso, dados da Pesquisa Mensal do Emprego (PME),
também do IBGE, mostram que o rendimento médio dos
trabalhadores do serviço doméstico subiu 9,7% em maio na
comparação com um ano antes, crescimento acima da média
registrada pela população ocupada (4,9%) e o maior salto
entre as categorias pesquisadas pelo IBGE.
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"O que tem havido é um aumento de preço do serviço
doméstico. O salário das empregadas é um dos que mais
têm aumentado entre todas as posições de ocupação, o que
reflete uma maior escassez. Reflete o fato de que o
brasileiro estudou mais e, com isso, quer profissões mais
nobres do que tinha", avalia o economista Marcelo Neri,
economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas (FGV), que estima que a renda das
domésticas venha crescendo 5% ao ano, acima da média
geral da população (3,5%).

Segundo o Data Popular, o tempo médio de estudo das
trabalhadoras domésticas subiu de 6,1 anos para 7,3, entre
2002 e 2012. No mesmo período, a proporção de
analfabetas entre as trabalhadoras domésticas caiu de
23,3% para 15,4%. Por outro lado, saltou de 15,3% para
35,6% a parcela que ingressou no ensino médio. Cresceu
também a presença de domésticas na faculdade: há dez
anos, apenas 0,05% delas havia atingido um curso superior.
Em 2012, esse percentual subiu para 2,8%.

"Está cada vez mais difícil encontrar uma empregada
doméstica. As mais jovens procuram o serviço apenas como
trabalho temporário, para poder se desenvolver e ir para
outros setores", afirma Daniele Kuipers, sócia da agência de
empregos Casa e Café. Segundo ela, a demanda por
domésticas, principalmente nos grandes centros, é,
atualmente, maior que a oferta. "Antigamente, quem tinha
empregada doméstica era só a classe A. Hoje tem também a
classe C, é mais gente procurando", diz.

A baiana Cláudia, que trabalhou como doméstica em São
Paulo por 12 anos, viu na carreira de professora de inglês a
chance de realizar o antigo sonho de abandonar os serviços
em casas de família. Aprendeu inglês e informática com a
ajuda financeira da patroa para quem trabalhava à época e
de uma bolsa de estudos. Gostou tanto do idioma que criou
um projeto para dar aulas gratuitas, e mais tarde a preços
simbólicos, em Osasco. Foi nessa experiência que descobriu
a vocação para ser professora e decidiu conciliar a faculdade
com o trabalho doméstico.

"Eu tinha a meta de só sair do trabalho quando terminasse a
faculdade, porque tinha medo de arriscar, não conseguir
pagar o aluguel aqui em São Paulo e ter que voltar para o
interior. Terminei ano passado. As pessoas me achavam
louca, mas sempre acreditei no meu potencial. Meus alunos
me adoram", comemora Cláudia, que quer morar no exterior
e fazer pós-graduação. Ela diz que hoje ganha mais e
trabalha menos do que nos tempos de doméstica.

Casos mais frequentes de sucesso como o de Cláudia têm
valorizado as profissionais que decidem permanecer nos
serviços domésticos, principalmente nos grandes centros,
explica Daniele, da Casa e Café. "Há cinco anos, havia
empregadas mensalistas por R$ 800. Hoje, não ganham
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menos de R$ 1 mil e são mais raras."

Adélia trabalha sete dias por semana e, ainda assim, não dá
conta de atender a todos os pedidos que recebe. Com o
dinheiro a mais que ganhou nos últimos anos, conseguiu
reformar e equipar toda a casa: construiu três cômodos
novos e comprou, além do carro, móveis, eletrônicos e
eletrodomésticos.

Filha de doméstica, Adélia se diz satisfeita com a profissão
que a ajudou a criar três filhos, mas não quer o mesmo
futuro para a caçula. "Acho um serviço muito cansativo, tem
que ter muita paciência para aguentar certas coisas. Eu não
quero isso pra minha filha. Eu quero que ela tenha um
trabalho melhor", diz. Aos 19 anos, Juliana vive uma
realidade bem diferente da enfrentada pela mãe na
juventude: concluiu o ensino médio, tem computador,
smartphone, tablet, acesso à internet e TV a cabo. O plano é
que, assim que Juliana arrumar um emprego, Adélia a ajude
a pagar as mensalidades de um curso de enfermagem.

A bancária Eline Maria Squassoni Saporito, 47 anos, sentiu
dificuldades e notou as mudanças do mercado de trabalho
doméstico depois que demorou mais de dois meses para
encontrar uma diarista em São Paulo. Depois de várias
semanas buscando indicações de amigos e conhecidos,
encontrou ajuda em uma agência de empregos. "Elas [as
domésticas] estão mais instruídas, mais preparadas, mais
exigentes, tecnologicamente muito avançadas, com celulares
de última geração", diz Eline, que, mais do que escolher,
sentiu que também foi avaliada pelas candidatas durante o
processo seletivo.

"Elas também me selecionaram. Queriam ver o apartamento,
quantas pessoas tinham na casa. Procuram em termos de
tamanho, de praticidade, distância, se tem ponto de ônibus
perto", conta a bancária. "Elas estão correndo atrás e têm
mesmo que correr atrás, a economia está pedindo isso. É
muito bom".

Na opinião de Marcelo Neri, as novas condições do
trabalhador doméstico no Brasil representam avanço tanto
para a economia quanto para a sociedade. "O Brasil está
deixando pra trás essa herança semiescravagista, mas há
dores desse processo e alguém tem que pagar a conta. No
caso, são as patroas. No futuro, você vai ter empregadas
diaristas e máquinas, mais ou menos como é nas economias
desenvolvidas, onde doméstica é um serviço de luxo", prevê
o economista.
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