PESQUISA DATA POPULAR/SOS CORPO

Creche como demanda
das mulheres
OUTUBRO/2012

1/10/2012

1

Pesquisa Creche como demanda das
mulheres por políticas públicas
Eleições. O tema creche voltou à pauta nas eleições municipais de

2012 e tem permeado a disputa entre candidatos de todos os partidos.

Percepção das mulheres entrevistadas
• A falta de vagas em creches é um grave problema vivido em todas as 9
regiões metropolitanas pesquisadas, mais o Distrito Federal.
• 88% das mulheres entrevistadas apontam a creche como uma das
principais demandas ao poder público.
• 45% das mulheres que trabalham não têm ajuda para cuidar dos
filhos.
• 34% das entrevistadas apontam que encontrar vaga em creche é a
principal dificuldade para as mulheres que trabalham.
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Perfil das entrevistadas

18 a 64 anos

800 mulheres que
trabalham

9 Regiões
Metropolitanas + DF

Realização do campo:
29/06/2012 a 07/07/2012

Pará, Ceará, Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo
Paraná, Rio Grande do Sul
Distrito Federal
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Em dez anos, houve um aumento do percentual de
mulheres no mercado de trabalho

34%
2002

43%
2012

“A maior participação das mulheres no trabalho remunerado não foi acompanhada de mudanças na divisão sexual
do trabalho que inclui o cuidado com filhos. Esse cuidado não é igualitariamente compartilhado seja no interior das
famílias ou com o poder público. Continua a ser uma responsabilidade quase exclusiva das mulheres. Isso traz como
consequências desigualdades no mercado de trabalho, tanto para conseguir emprego como no desenvolvimento
profissional das que já estão no mercado de trabalho.”
Maria Betânia Ávila, pesquisadora do SOS Corpo

Fonte: Data Popular a partir dos dados da PNAD/IBGE. Total de Mulheres
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10 milhões de crianças estão em idade de frequentar
creches, mas apenas 21% delas estão matriculadas
Crianças em idade de creche no Brasil:
(Crianças de 0 a 3 anos)

2012

10 milhões

79%
não frequentam creches
“A creche é um direito da criança e uma política pública central para promover a autonomia das mulheres, inclusive
para a autonomia econômica. A falta de creches para cuidado e educação dos filhos pequenos é um obstáculo à
participação das mulheres no mercado de trabalho.”
Verônica Ferreira, pesquisadora do SOS Corpo

Fonte: Data Popular a partir dos dados da PNAD/IBGE.
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45% das mães que trabalham não têm ajuda para
cuidar dos filhos
Ajuda para cuidar dos filhos

45%

Pagando ou não, 64% da ajuda vêm de
outras mulheres.

31%

24%

Têm ajuda paga
Têm ajuda não paga

“Mesmo quando as mães contam com ajuda para cuidar de seus
filhos ou filhas, essa ajuda é prestada de maneira remunerada ou não
por outras mulheres. As mulheres com maiores rendimentos, em
geral, pagam trabalhadoras domésticas. As mulheres mais pobres
contam, sobretudo, com ajuda de outras mulheres da família.”
Maria Betânia Ávila, pesquisadora do SOS Corpo

Não têm ajuda
Alguém te ajuda a cuidar dos seus filhos? Quem?
Fonte: Data Popular/SOS Corpo, Pesquisa Creche como demanda das mulheres por políticas públicas
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Encontrar vaga em creche é a principal dificuldade para
as mulheres que trabalham
Dentre as alternativas que eu vou ler, qual você diria que é a
maior dificuldade que as mulheres encontram no seu dia a dia?

Creche para os filhos

34%

Falta de tempo para
se cuidar

28%

Transporte para ir
trabalhar

23%

Ajuda nas tarefas
domésticas

14%

A demanda por creche não varia de
acordo com a classe
socioeconômica:
(Classe AB 36%, Classe C 33% e
Classe D 34%)

1º Lugar
Fonte: Data Popular/SOS Corpo, Pesquisa Creche como demanda das mulheres por políticas públicas
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Melhorias sugeridas para o poder público
(Respostas espontâneas)

Creche
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Respostas espontâneas: Creche e transporte lideram as
principais demandas das mulheres para o poder público
Se você pudesse sugerir alguma melhoria para o governo que ajudasse no seu dia a dia com a
sobrecarga de trabalho em casa e para ganhar dinheiro, o que você pediria?

16%

16%
14%

10%

8%

7%

7%

4%

Creche

Transporte

Emprego/
Trabalho

Ensino para
ela

Salário

Escola para os
filhos

Valorizar/
Benefícios
para as
mulheres

3%

Ajuda
Vias públicas/
financeira/
Serviços ao
Empréstimo
cidadão

17% não sabem citar uma melhoria que pudesse ser ofertada pelo governo.
Pergunta aberta. Respostas múltiplas. Outras respostas com menos de 3%.
Fonte: Data Popular/SOS Corpo, Pesquisa Creche como demanda das mulheres por políticas públicas
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Principais melhorias que poderiam ajudar no dia a dia
(Respostas espontâneas)
CRECHES

16%

Construção de mais creches, creches com horário de funcionamento até 22h, creches em período integral, creches
funcionarem nos finais de semana/ feriados, creches seguras, empresas manterem suas próprias creches, reformar
creches, construção de creches de qualidade.

TRANSPORTE

16%

Transporte público de melhor qualidade, colocar mais ônibus nas linhas, transporte público eficiente, maior rapidez no
transporte público, transporte público confortável, mais transporte público em circulação, ampliar as linhas de metrô
na cidade, ônibus de melhor qualidade, transporte público gratuito, baixar o valor da tarifa do transporte público,
maior rapidez no transporte público.
“O funcionamento das creches existentes não considera a realidade das mulheres no mercado de trabalho. Os
horários de funcionamento não são compatíveis com os horários de trabalho das mulheres e com os tempos de
deslocamento, cada vez maiores nas grandes cidades. Também não considera a realidade daquelas que trabalham
à noite ou nos finais de semana.”
Verônica Ferreira, pesquisadora do SOS Corpo
P2. Se você pudesse sugerir alguma melhoria para o governo que ajudasse no seu dia a dia com a sobrecarga de trabalho
em casa e para ganhar dinheiro, o que você pediria?
Fonte: Data Popular/SOS Corpo, Pesquisa Creche como demanda das mulheres por políticas públicas
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O que ajudaria muito no dia a dia das mulheres
Total de mulheres
97%

Serviço de saúde
mais eficiente

88%

Transporte
público mais
eficiente

Mulheres com filhos até 18 anos
97%

83%

Escolas em
tempo integral
para o(a)s
filho(a)s

75%

Creche

Serviço de saúde
mais eficiente

86%

88%

Transporte
público mais
eficiente

Escolas em
tempo integral
para o(a)s
filho(a)s

78%

Creche

Independentemente da classe socioeconômica, as ações voltadas para a
população aparecem com a mesma importância para as mulheres (ajuda
muito).
Apenas para finalizar, lerei uma lista de ações voltadas para a população, e gostaria que a Sra. me
dissesse se cada uma delas ajudaria muito, ajuda pouco, ou não ajuda nada o seu dia a dia:
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“Os resultados da pesquisa indicam que, para promover a autonomia
econômica e a liberação de tempo no cotidiano das mulheres, é preciso ter
cobertura universal de creches públicas, com horário de funcionamento
integral, compatível com a realidade delas hoje no mercado de trabalho.
Além disso, essas creches devem estar próximas ao local de moradia. E
creches de qualidade, que garantam o pleno desenvolvimento educacional
de seus filhos e filhas.”

Renato Meirelles, sócio diretor do Instituto Data Popular
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Pesquisa Creche como demanda das mulheres
realização: DATA POPULAR/SOS CORPO
planejamento e supervisão: Instituto Patrícia Galvão

Projeto Mais Direitos e Mais Poder, desenvolvido por
Coletivo Leila Diniz
Cfemea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria
Cunhã Coletivo Feminista
Geledés – Instituto da Mulher Negra
Instituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos
Redeh – Rede de Desenvolvimento Humano
SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia

Em parceria com

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
Com o apoio da

ONU Mulheres
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Assessoria de Comunicação do
Data Popular
sabrinah@datapopular.com.br
wanderson@datapopular.com.br

14

