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A licença-paternidade no Brasil corresponde a 9% da
média de tempo dos países desenvolvidos, que é oito
semanas, de acordo com levantamento da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico).

Os cinco dias garantidos pela legislação brasileira
podem ser estendidos para 20, caso o empregador
faça parte do programa Empresa Cidadã. Cerca de
12% das grandes empresas aderiram até o fim de 2016.

Só Holanda (dois dias), Grécia (dois dias) e Itália (um dia) oferecem licenças
menores que os cinco dias brasileiros. Há, ainda, noves países que não tem

Linha de crédito mais barata de
imóveis só volta em 2018, diz Caixa

Petrobras reduz preços da gasolina e
do diesel pelo segundo dia seguido

Crise política faz Bolsa fechar semana
no negativo

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Calculadora da aposentadoria: em
que ano você pode parar de trabalhar

ECONOMIZE

Carro, táxi, Uber ou Zazcar: veja o
que vale a pena para o seu bolso

INVESTIMENTOS

Calculadora da fortuna: confira quais
aplicações financeiras rendem mais

PUBLICIDADE

The Beatles

Uma celebração à

trajetória dos

Beatles, esta caixa

contém a história,

discografia, fotos e

documentos

De R$ 169,90

Por R$ 122,90

Comprar

Aproveite!

Esse fim de semana na
Vigorito, último feirão do ANO!

TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017  14:08

Logout

Assine a Folha

Atendimento

Acervo Folha

mercado

Dia dos Pais 5 de 7  

Marcus Leoni/Folhapress

  

leia também

calculadoras

o brasil que dá certo



Compartilhar 530 Mais opções

COMPARTILHE

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/poder/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/?cmpid=menutopo
http://f5.folha.uol.com.br/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/?cmpid=menutopo
http://www1.folha.uol.com.br/ultimas-noticias/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/07/1900261-adorei-disse-filho-de-trump-apos-receber-oferta-russa-contra-hillary.shtml
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://secure1.folha.com.br/folha/assine/370506?cmpid=assinahome
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/marcas-da-crise/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/imposto-de-renda/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/folhainvest/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899803-licenca-paternidade-de-20-dias-e-raridade-nas-grandes-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899430-linha-de-credito-mais-barata-de-imoveis-so-volta-em-2018-diz-caixa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899347-petrobras-reduz-precos-da-gasolina-e-do-diesel-pelo-segundo-dia-seguido.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899349-crise-politica-faz-bolsa-fechar-semana-no-negativo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1720484-calculadora-da-aposentadoria-em-que-ano-voce-pode-parar-de-trabalhar.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1709388-saiba-como-utilizar-a-calculadora-que-projeta-valores-de-carro-taxi-ou-uber.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1692956-banco-menor-oferece-retorno-mais-alto-para-investimentos.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://livraria.folha.com.br/livros/biografias-e-memorias/the-beatles-terry-burrowns-1222337.html?tracking_number=711
http://www.vigorito.com.br/promocoes/promocoes-novos/mega-feirao-vigorito-chevrolet/
http://www.vigorito.com.br/promocoes/promocoes-novos/mega-feirao-vigorito-chevrolet/
http://www.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
https://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F2017%2F07%2F1899509-tempo-de-licenca-paternidade-no-brasil-e-9-da-media-da-ocde.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://acervo.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/45857-dia-dos-pais
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/calculadora/?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/calculadora/?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/brasil-que-da-certo/?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=mercdir
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/brasil-que-da-certo/?cmpid=mercdir
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://app-na.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6877&lang=pt_br&readid=news&url=
javascript:;
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);


11/07/2017 Tempo de licença-paternidade no Brasil é 9% da média da OCDE - 10/07/2017 - Mercado - Folha de S.Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1899509-tempo-de-licenca-paternidade-no-brasil-e-9-da-media-da-ocde.shtml 2/5

nenhum benefício pago para os pais, como Estados Unidos, Turquia, Suíça e
Canadá.

Os dados são de um estudo da OCDE, publicado em março. A organização
indica, ainda, que só 20% dos pedidos de licença parental são feitos por
homens. No Brasil, não há levantamento da quantidade de pedidos. Na
França, 3,5% dos pedidos são de pais e na Austrália, 0,5%.

Semanas % do pagamento integral

LICENÇA-PATERNIDADE
Licença-paternidade no Brasil e na OCDE
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"Tem um elemento cultural importante nisso. O homem ainda acha que vai
sofrer preconceito por cuidar dos filhos. A paternidade não é um assunto que
ele leva para o cafezinho na empresa", afirma Sérgio Firpo, professor de
economia do Insper.

A extensão da licença-paternidade pode ajudar a diminuir a desigualdade
salarial entre gêneros. Em 2010, um estudo do governo sueco estimou que o
rendimento futuro da mãe aumenta 7% para cada mês que seu parceiro passa
de licença.

MATERNIDADE

Apesar de responderem pela maioria dos pedidos, também não são todas as
mães que saem de licença. Em alguns países, elas não recebem o salário
integral no período de ausência.

Menos de metade das mães saem de licença para cuidar dos filhos na
Espanha, Holanda, Grécia e França. Em nenhum desses países as mulheres
têm 100% do salário garantido.
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Nos Estados Unidos, apenas alguns Estados, como a Califórnia, têm licença-
maternidade remunerada subsidiada pelo Estado. Um estudo de 2011 indicou
que, no país, 40% das mães tiram licenças não remuneradas para cuidar dos
filhos, sem receber nada.

Veja abaixo como é o tempo de licença-maternidade nos países da OCDE.

Semanas % do pagamento integral
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