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Trabalho remunerado e trabalho doméstico 
– uma tensão permanente

Dezembro de 2012
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Objetivos do Estudo

Examinar a rotina das mulheres brasileiras para compreender as tensões que
existem em relação:

• à forma como lidam com a jornada de trabalho remunerado e o trabalho

doméstico;

• às representações sobre o papel da mulher e do homem.
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Perfil Faixa etária Cidade Grupos

Trabalhadoras domésticas mensalistas/ diaristas com / sem registro em 
carteira profissional 25 – 45 anos São Paulo/ 

Recife 2

Mulheres Classe C que sejam responsáveis pelo trabalho doméstico e 
que tenham trabalho remunerado 25 – 45 anos São Paulo/ 

Recife 2

Mulheres Classe D que sejam responsáveis pelo trabalho doméstico e 
que tenham trabalho remunerado e mulheres Classe C sem filhos 25 – 45 anos São Paulo/ 

Recife 2

Homens Classes CD casados que trabalham 
(inclui homens com e sem filhos) 25 – 45 anos São Paulo/ 

Recife 2

Fases do Estudo 

Combinação de metodologias 

Perfil Faixa etária Praças Amostra

Mulheres que têm trabalho 
remunerado 18 – 64 anos 9 capitais e região 

metropolitana + Brasília 800 entrevistas

Qualitativa - Grupos Focais

Realização do campo: 29/06/2012 a 07/07/2012Quantitativa – Entrevista em ponto de fluxo

26 e 27/03 – São Paulo/  11 e 12/04 – Recife  

Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal



6

Agenda

1

3

Trabalho remunerado

Trabalho doméstico e cuidados com a casa e a família

Dia a dia

4 Demandas e preocupações

2
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Agenda

1

3

Dia a dia

4 Demandas e preocupações

2 Trabalho remunerado

Trabalho doméstico e cuidados com a casa e a família
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O número de mulheres no mercado de trabalho 
cresceu mais do que a população

Crescimento da população feminina e do número de mulheres com 
carteira assinada (1992 – 2012)

Fonte: Data Popular a partir da PNAD - IBGE.

%

35

157

Variação do nº mulheres

Variação do nº de mulheres com 
carteira assinada

+

+
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58%

46%

42%

32%

16%

11%

3%

2%

8%

5%

Cuidar de mim

Ficar com a família/ filhos

Me divertir

Dormir / descansar

Limpar/ cuidar da casa

Estudar/ Fazer curso

Fazer atividades físicas

Trabalhar

Outros

Não sabe/Não respondeu

7 em cada 10 mulheres sentem que falta tempo no seu dia 
a dia – especialmente para cuidar de si

Base: Falta tempo no dia: 440

Para que você gostaria de ter mais tempo? 

Citado em 1º 
lugar pelas 

mulheres de 
todas as classes

Falta tempo para:

68%
32%

Falta tempo
Não falta tempo

Resposta Múltipla
Base: 800



11

75% 18% 7%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

3 em cada 4 entrevistadas consideram sua rotina 
extremamente cansativa

Ao falarem de seu dia a dia, as mulheres enfatizam a multiplicidade de tarefas, funções e 
responsabilidades que devem ser enfrentadas cotidianamente.

Fica clara a longa e cansativa rotina de 
uma mulher que trabalha e também 

cuida da casa, é esposa e mãe. 

É tudo corrido, saio do trabalho, passo no 
mercado, cuido da casa, é uma loucura. 

(São Paulo)
“ ”

Concordância com a frase: Minha rotina é extremamente cansativa.

Base: 800

“ ”Trabalhar não é ruim, é ruim o ônibus: 
congestionamento, 40 minutos 

esperando, quebra, gente mal educada.
(Recife)
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A que horas você geralmente vai dormir nos dias em que trabalha? / A que horas você geralmente acorda 
nos dias em que trabalha? 

Base: 800

4% 6% 19% 29% 25% 17%

Até 4h59 De 5h a 5h59 De 6h a 6h59 De 7h a 7h59 De 8h a 8h59 9h ou mais

6 em cada 10 entrevistadas dormem menos de 8h por 
noite

O dia tinha que ter 48h.
(São Paulo)“ ”

Número de horas que dormem por noite – dias em que trabalham

3 em cada 10 dormem 
menos de 7h / noite
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Finais de semana: 73% das mulheres realizam tarefas 
domésticas nas suas próprias casas

73%

52%

50%

45%

32%

27%

5%

1%

Realiza tarefas domésticas 

Descansa

Vai ao shopping / parques / praia 
com sua família

Vai ao salão de beleza / cuida da 
beleza em casa

Sai com companheiro(a) para ir 
ao cinema / bar

Exerce atividade / trabalho 
remunerado

Estuda

Nenhuma

Quais das seguintes atividades você desempenha aos finais de semana? 
Base: 800

Resposta Múltipla
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A novela é a principal atividade de lazer no dia a dia

44%

31%

27%

23%

3%

2%

2%

2%

22%

Assistir a novela

Conversar com amigos (as)

Passear

Jantar com a minha família

Navegar na internet

Assistir a filmes

Ler

Ir ao cinema

Nenhuma

A principal atividade de lazer que as 
mulheres realizam no dia a dia é 
assistir a novela, que ainda sim é 

realizada dentro de casa, bem 
como jantar com a família.

22% das mulheres não realizam 
nenhuma atividade de lazer. 

Qual(is) atividade(s) de lazer você realiza no seu dia a dia? [Espontânea – RM – até 3 menções no total]
Base: 800

Vou dormir depois da minha novela. 
(São Paulo)“ ”

Resposta Múltipla
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Trabalho doméstico e cuidados com a casa e a família

Agenda

1

3

Dia a dia

4 Demandas e preocupações

2 Trabalho remunerado
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Trabalho remunerado é essencial para a grande maioria 
das mulheres

Agora eu vou ler algumas frases sobre trabalho, e gostaria que você me dissesse se concorda totalmente, concorda 
parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda totalmente de cada uma delas

91% 5% 4%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

Fonte: Data Popular a partir do Censo e Contagem da População/IBGE

Concordância com a frase: Meu trabalho é fundamental na minha vida

Base: 800

Sobrecarregou, mas você não se 
sente mais submissa. 

(São Paulo)
“

”

Hoje, além do serviço de casa, a mulher tem 
agora o de fora. 

(Recife)
“

”
34%

43%

2002 2012

Em dez anos, houve um aumento do percentual 
de mulheres no mercado de trabalho
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35% trabalham a mais 
que a jornada formal de 

trabalho

18%

42%

12%
18%

10%

De 0h1 a 1h De 1h01 a 2h De 2h01 a 3h De 3h01 a 4h Mais de 4h

Nos dias em que trabalha, quantas horas por dia, em média, você trabalha?/
E qual é formalmente a sua jornada de trabalho (ou seja, quantas horas você deveria trabalhar por dia)? 

Base: 786

5% trabalham a menos 
que a jornada formal de 

trabalho

60% trabalham igual a 
sua jornada formal de 

trabalho

35% das entrevistadas trabalham mais tempo do que a 
jornada diária para a qual foram contratadas

Número de horas que trabalham além da jornada formal por dia

Base: (Trabalham mais que a jornada formal de trabalho): 275
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O trabalho do homem não é mais importante que o da 
mulher para 7 em cada 10 entrevistadas

Agora eu vou ler algumas frases sobre o papel do homem e da mulher em um relacionamento, e gostaria que você me dissesse 
se concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda totalmente. 
Base: 800

19% 73% 8%

Concorda Discorda Nem concorda, nem discorda

Concordância com a frase:
O trabalho do homem é mais importante que o da mulher
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54% 36% 10%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

Base: 800

Mas a maioria das mulheres casadas vê o homem como 
provedor

Concordância com a frase: O papel do homem é botar dinheiro dentro de casa

Agora eu vou ler algumas frases sobre o papel do homem e da mulher em um relacionamento, e gostaria que o(a) Sr.(a) me 
dissesse se concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda 
totalmente
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A disparidade salarial entre homens e mulheres é 
percebida pela maioria das entrevistadas

Agora eu vou ler algumas frases sobre o papel do homem e da mulher em um relacionamento, e gostaria 
que você me dissesse se concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda e nem 
discorda, discorda parcialmente ou discorda totalmente. Base: 800

63% 27% 10%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

Concordância com a frase:
As mulheres sempre ganham menos do que os homens

Na classe D, 71% das entrevistadas concordam com a afirmação.
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R$ 809 
R$ 1.038 R$ 1.157 R$ 1.150 R$ 1.248 R$ 1.144 

R$ 1.571 

R$ 2.463 

R$ 5.417 

R$ 681 R$ 776 R$ 791 R$ 794 R$ 897 R$ 847 
R$ 1.104 

R$ 1.629 

R$ 3.207 

Analfabeto Até o 5º ano 
incompleto 
do Ensino 

Fundamental

5º ano 
completo do 

Ensino 
Fundamental

Do 6º ao 9º 
ano 

incompleto 
do Ensino 

Fundamental

Ensino 
Fundamental 

Completo

Ensino Médio 
Incompleto

Ensino Médio 
Completo

Ensino 
Superior 

Incompleto

Ensino 
Superior 

Completo

Homens Mulheres

Remuneração Média em 31/12/10 por Sexo e Grau de Instrução (em R$)

Fonte: Data Popular a partir da RAIS/MTE

Essa disparidade salarial entre homens e mulheres é 
uma realidade no Brasil



22

Há tensão entre ter um trabalho remunerado que dá autonomia e ter 
que afastar-se das responsabilidades com trabalho doméstico

Concordância com a frase: Se eu pudesse, eu pararia de trabalhar para cuidar da casa

Agora eu vou ler algumas frases sobre trabalho, e gostaria que você me dissesse se concorda totalmente, concorda 
parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda totalmente de cada uma delas. 

Classe AB

Classe C

Classe D

32%

37%

59%

Quanto menor a renda, maior a vontade de parar de trabalhar

Nossa cultura é mulher machista. 
Homem na rua e mulher em casa.

(Recife)“
”

Já fiz tudo para os patrões, a casa deles é 
até mais arrumada que a minha. 

(Empregada doméstica -São Paulo)

”
“

Classe AB: 158/ Classe  C: 482/ Classe D: 160
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Agenda

1

3

Dia a dia

4 Demandas e preocupações

2 Trabalho remunerado

Trabalho doméstico e cuidados com a casa e a família
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Os maridos dão mais trabalho do que ajudam – sobretudo 
para as mulheres de menor renda

Concordância com a frase:
Pensando nos cuidados da casa, os maridos dão mais trabalho do que ajudam.

58% 32% 10%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

Para as mulheres casadas das classes C e D, isso é mais evidente: 64% e 
61%, respectivamente, concordam que os maridos dão mais trabalho do que ajudam. 

Já para a classe AB, a concordância é de 43%.

Agora eu vou ler algumas frases sobre o papel do homem e da mulher em um relacionamento, e gostaria que o(a) Sr.(a) me 
dissesse se concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda 
totalmente

Base: Mulheres casadas/ moram junto: Classe AB: 89/ C – 304/  D - 96
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47% 43% 10%

Concorda Discorda Não concorda, nem discorda

Concordância com a frase: Cuidar da casa é responsabilidade da mulher

Agora eu vou ler algumas frases sobre o papel do homem e da mulher em um relacionamento, e gostaria que o(a) Sr.(a) me 
dissesse se concorda totalmente, concorda parcialmente, não concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda 
totalmente

Base: 800

O trabalho doméstico como uma responsabilidade feminina: 
opiniões divididas
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O cuidado com a casa está presente na vida das entrevistadas

Você cuida da sua casa? Alguém te ajuda a cuidar da sua casa? 

63%

10%

27%

Têm ajuda gratuita
Têm ajuda paga
Não têm ajuda

Base: 800

Ajuda para cuidar da casa

98% das entrevistadas, além de trabalhar, também cuidam da sua casa

Base: 800
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86%
76%

1% 5% 5%

22%

Lavar / passar roupa Cozinhar / Lavar louça Limpar móveis / varrer Comprar produtos para 
casa

Mulher Marido/ Companheiro

Ainda quando têm ajuda, as mulheres são as principais responsáveis pelo 
trabalho doméstico – a participação masculina é insignificante

Quem é o principal responsável por ... na sua casa?

Em termos de responsabilidade pelas tarefas domésticas, as mulheres casadas são as 
principais articuladoras e responsáveis pelo trabalho reprodutivo. Os maridos/ 

companheiros desempenham papel pouco expressivo nas responsabilidades domésticas.

Principal responsável pela realização da tarefa

Base: Casadas/ Mora junto: 489 casos
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O cuidado dos filhos demanda mais ajuda que o 
cuidado com a casa

Alguém te ajuda a cuidar dos seus filhos? Quem? 

Base: Mulheres que possuem filhos (menores de 12 anos morando junto): 241
Mulheres casadas que possuem filhos (menores de 12 anos morando junto– 161/ Mulheres 
Solteiras/ viúvas/ divorciadas que possuem filhos (menores de 12 anos morando junto - 61

Ajuda para cuidar dos filhos

Entre as mulheres casadas, a maioria (71%) não conta com a ajuda do marido.
Já entre as solteiras e as viúvas ou separadas a maior ajuda é da mãe: 64%.

31%

24%

45%

Têm ajuda paga
Têm ajuda não paga
Não têm ajuda

Você cuida dos seus filhos? 

Base: Mulheres que possuem filhos 
(menores de 12 anos morando junto): 
341

97% das entrevistadas que têm 
filhos menores de 12 anos cuidam 

deles

Base: Mulheres que possuem filhos (menores de 12 anos 
morando junto): 341
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Participação masculina: há sinais de mudança entre os 
mais jovens

Em geral, quem realiza esta tarefa na sua casa? Mais alguém? 
Base: Mulheres casadas/ moram junto – 18-34 anos: 195/ 35 anos ou mais : 294

Entre as mulheres que 
são casadas / moram 

junto com 
companheiro, a ajuda 
dos maridos apontada 

pelas mais jovens é 
maior, exceto no 

preparo de refeições.

Lavar roupa 14% 17% 12%

Passar roupa 13% 16% 11%

Varrer a casa 26% 33% 20%

Limpar 
móveis 22% 28% 18%

Lavar louça 33% 40% 27%

Preparar 
refeições 25% 25% 24%

Comprar 
produtos 50% 53% 48%

Total 18-34  anos 35-64 anos

Resposta Múltipla



34

11,2

27,0

2012

Horas médias semanais dedicadas aos 
afazeres domésticos 
(entre os que realizam)

R$890,00/mês

Seria o valor médio que as mulheres 
receberiam caso fossem remuneradas 

por esse trabalho*

R$67,5 Bilhões/mês
Seria a massa de renda mensal obtida 

caso as mulheres recebessem pelo 
trabalho doméstico o que recebem no 

mercado de trabalho

*Considerando o rendimento médio/hora do trabalho  
principal feminino. Valores de Novembro de 2012 .

Fonte: Projeção Data Popular a partir dos microdados da PNAD / IBGE

Caso o trabalho doméstico feminino fosse remunerado pelo 
mesmo valor pago no mercado de trabalho, as mulheres 

receberiam em média R$ 890,00/mês
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Agenda

1

3

Dia a dia

4 Demandas e preocupações

2 Trabalho remunerado

Trabalho doméstico e cuidados com a casa e a família
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Melhorias sugeridas ao poder público (Respostas 
espontâneas)

Base: 800
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?
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Respostas espontâneas: Creche e transporte lideram as 
principais demandas das mulheres para o poder público

16% 16%
14%

10%
8%

7% 7%

4% 3%

Creche Transporte Emprego/ 
Trabalho

Ensino para 
ela

Salário Escola para os 
filhos

Valorizar/ 
Benefícios 

para as 
mulheres

Ajuda 
financeira/ 

Empréstimo

Vias públicas/ 
Serviços ao 

cidadão

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?

Pergunta aberta. Respostas múltiplas. Outras respostas com menos de 3%.

17% não sabem apontar uma melhoria que pudesse ser ofertada pelo governo. 

Resposta Múltipla

Base: 800
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34%

27%

23%

14%

Creche para os filhos

Falta de tempo para 
se cuidar

Transporte para ir 
trabalhar

Ajuda nas tarefas 
domésticas

1º Lugar

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? 

A demanda por creche não varia 
de acordo com a classe social 

(Classe AB 36%, Classe C 33% e 
Classe DE 34%)

Base: 800
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39%

32%

18%

11%

8%

54%

10%

28%

1%

47%

12%

40%

Somente de carro próprio

Transporte público

Outras formas de transporte

Somente a  pé

Classe AB

Classe C

Classe baixa

Em geral, como você vai e volta para o trabalho? 
Base: Trabalha fora de casa: Classe  AB – 145/ Classe C – 418/ Classe D - 127

Transporte público é o mais utilizado para ir e voltar do 
trabalho

Outras formas de transporte: bicicleta, carona em 
outro carro, de moto própria, de mototáxi.
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O que ajudaria muito no dia a dia das mulheres

97%
88% 83%

76% 75%
64%

42%

 de saúde mais eficienteTransporte público mais eficienteEscolas em tempo integral para o(a)s filho(a)sParques gratuitos CrecheRestaurantes popularesLavanderia pública / coletiva

Apenas para finalizar, lerei uma lista de ações voltadas para a população, e gostaria que você me 
dissesse se cada uma delas ajudaria muito, ajudaria pouco, ou não ajudaria nada o seu dia a dia: 

Base: 800
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Contato: datapopular@datapopular.com.br
Tel: (11) 3218-2222

OBRIGADA(O)!
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