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A partir de encontros realizados em julho de 2020 com o Coletivo Feminista da FACAMP 

nasceu esta edição número 2 do Estudo NPEGen. O Coletivo Feminista propôs este 

importante tema sobre a situação atual de emprego e rendimentos das empregadas 

domésticas no Brasil e, a partir daí, nos debruçamos em coletar os dados da PNAD para 

o 1º trimestre de 2020 e em analisá-los para a elaboração desta edição especial, que foi 

fruto, então, dessa produtiva e frutífera parceria. 

Assim, o objetivo deste estudo foi o de traçar um perfil das mulheres no Brasil cuja 

ocupação é a de exercer o trabalho como empregadas domésticas, utilizando alguns 

recortes definidos pelo mercado de trabalho brasileiro e pela situação dos domicílios 

dessas mulheres. Para tanto, contou-se com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar (PNAD)/IBGE do 1º. Trimestre de 2020, dados mais recentes até o momento. 

Apresentação 
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No 1º trimestre de 2020, a força de trabalho brasileira (pessoas com 14 anos ou mais) 

era composta por 105 milhões de pessoas, das quais 47 milhões eram mulheres (44,9%). 

Da força de trabalho total, em torno de 92 milhões de pessoas estavam ocupadas de 

alguma forma (como empregadas, conta-própria, empregador ou como trabalhador 

familiar auxiliar), sendo as mulheres 40 milhões desse contingente (43,7%)1. 

 

Tabela 1 – Brasil: Força de trabalho, pessoas ocupadas e trabalhadores domésticos – 1º trim. de 2020  

 Foça de 

Trabalho 

Part. (%) Pessoas 

Ocupadas 

Part. (%) Trabalhador 

Doméstico 

Part. (%) 

Mulheres 47.222.780 44,9 40.361.388 43,8 5.494.607 92,0 

Homens 57.850.199 55,1 51.862.008 56,2 476.418 8,0 

Brasil 105.072.979 100,0 92.223.396 100,0 5.971.025 100,0 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. 

 

Do total das mulheres ocupadas, em torno de 5,5 milhões estavam trabalhando como 

empregadas domésticas, o que correspondeu a 13,6% do total das mulheres ocupadas, 

6,0% do total das pessoas ocupadas e a 5,2% do total da força de trabalho brasileira. 

O rendimento médio auferido pelo total das empregadas domésticas nesse período foi 

de R$ 911,00, não atingindo, portanto, sequer o valor do salário-mínimo. Uma das 

razões – que pode ser exibida a partir dessa base de dados – é porque, desse 

contingente, a grande maioria das mulheres (74%) estava empregada sem registro 

formal de trabalho, recebendo R$774, em média. As trabalhadoras domésticas com 

carteira assinada (26% do total) receberam R$1.292, em média, no 1º trimestre de 2020. 

O rendimento do total das domésticas correspondeu a 38% do rendimento médio 

brasileiro e a 44,2% do rendimento médio das mulheres ocupadas no Brasil (Gráficos 1 

 

1 Para maior detalhamento desses dados, ver o Boletim MMT do NPEGen, disponível em: 
https://www.facamp.com.br/pesquisa/economia/npegen/mulheres-no-mercado-de-trabalho-no-1o-
trimestre-de-2020/.  
 

Empregadas domésticas – Número de ocupadas, características da 
ocupação e do domicílio e rendimentos do trabalho 
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e 2). Saltam aos olhos não apenas o baixo valor dos rendimentos das empregadas 

domésticas, como também a imensa diferença entre esses rendimentos e o de outras 

ocupações. Parece residir na desvalorização do trabalho doméstico uma das causas da 

enorme desigualdade de renda que se observa no Brasil.  

 

Gráfico 1 – Brasil: Empregadas domésticas, segundo o registro formal de trabalho - 1º trim. de 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. 

 

Gráfico 2 – Brasil: Rendimento médio (em R$) total, das mulheres ocupadas, das empregadas 

domésticas, com carteira e sem carteira assinada – 1º trim. de 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. 



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

A maioria das mulheres exercendo o trabalho doméstico remunerado era de cor negra 

ou parda (65,3%) e essa proporção é um pouco maior se levamos em conta o grau de 

informalidade dessa categoria de ocupação (66,4% das trabalhadoras domésticas sem 

carteira assinada são negras e pardas) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Brasil: Empregadas domésticas, segundo o registro formal de trabalho e a cor – Part (%) e 

rendimento médio (em Reais correntes) – 1º trim. de 2020 

Cor D. (%) S. M. (R$) C. C. (%) S. M. (R$) S. C. (%) S. M (R$) 

Brancas / Amarelas 34,4 1.008,00 37,2 1.343,00 33,3 874,00 

Pretas / Pardas 65,3 860,00 62,5 1.261,00 66,4 724,00 

Indígenas 0,3 884,00 0,3 1.241,00 0,3 764,00 

Total 100 911,00 100 1.292,10 100 774,60 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. D. representa todas as empregadas 

domésticas; S. M. é o salário médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as 

empregadas domésticas sem carteira assinada. 

 

Há também diferenças nos rendimentos entre as trabalhadoras domésticas de acordo 

com a cor. Enquanto os rendimentos médios das trabalhadoras domésticas brancas e 

amarelas representaram 42,1% da média dos rendimentos de toda a população ocupada 

do Brasil (R$1.009), o das domésticas negras e pardas era de apenas 35,9% desse total 

(R$860). A diferença também é observada entre as trabalhadoras domésticas com 

registro formal de trabalho: as brancas e amarelas receberam 56% do rendimento 

médio do Brasil (R$1.342) e as de cores preta e parda obtiveram rendimentos que 

equivaleram a 52,6% do total (R$1.261). Mas, a diferença se amplia entre as mulheres 

sem registro de trabalho formal: o rendimento médio das domésticas brancas e 

amarelas foi de 36,5% do total (R$875) e o das de cor negra e parda foi de 30,2% do total 

das pessoas ocupadas no Brasil (R$724) (Gráfico 3).  

Assim, os menores rendimentos são obtidos por trabalhadoras domésticas de cor preta 

ou parda, sem registro formal de trabalho. Provavelmente, são empregadas domésticas 

diaristas, com trabalho intermitente, esporádico, com rendimentos muito baixos e 

insuficientes para compor o orçamento doméstico. 

Gráfico 3 – Brasil: Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil, das mulheres ocupadas 

e das 
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empregadas domésticas, com carteira e sem carteira, e segundo a cor – Número-índice (Rendimento 

médio do total das pessoas ocupadas no Brasil = 100) – 1º trim. de 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. 

 
Do total de trabalhadoras domésticas no Brasil, 50,8% eram responsáveis pelo domicílio 

em que habitam. Essa porcentagem é ainda maior para as domésticas sem registro de 

trabalho: 52% como chefes de seus domicílios. Assim, há grandes chances de que mais 

da metade dos lares das empregadas domésticas sejam sustentados exclusivamente por 

seus baixos rendimentos. 

 

Tabela 4 – Brasil: Empregadas domésticas, segundo a condição no domicílio – 1º trim. de 2020 

Cond. No Domicílio D. (%) S. M. (R$) C. C. (%) S. M. (R$) S. C. (%) S. M (R$) 

Responsável 50,8 917,00 47,3 1.312,00 52,0 788,00 

Cônjuge ou Companheira 32,7 952,00 37,4 1.285,00 31,0 809,00 

Empregada Doméstica 0,9 1.306,00 1,8 1.496,00 0,1 785,00 

Outros 15,6 783,00 13,5 1.216,00 16,9 669,00 

Total 100 911,00 100 1.292,10 100 774,60 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. D. representa todas as empregadas 

domésticas; S. M. é o salário médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as 

empregadas domésticas sem carteira assinada. 

 

Com relação ao nível de instrução, nota-se que quase metade das trabalhadoras 

domésticas não completaram o ensino fundamental (44,8%) ou não tem instrução 
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nenhuma (2,7%). A porcentagem das trabalhadoras domésticas que não completaram o 

ensino fundamental ou não tem instrução é bem superior quando comparada a 

porcentagem do total das mulheres brasileiras que não completaram o ensino 

fundamental ou sem instrução (16,8% e 1,1%, respectivamente), o que mostra que o 

trabalho doméstico ainda cumpre uma via importante de ocupação para as mulheres 

que não tiveram oportunidades de estudo.  

 

  



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

Tabela 5 – Brasil: Total de pessoas ocupadas no Brasil, total de mulheres ocupadas, empregadas 

domésticas, segundo o registro de trabalho e os níveis de instrução – Participação (%) e rendimentos 

médios (em Reais correntes) – 1º trim. de 2020 

Nível de 

instrução 

BR 

(%) 

S. M. 

(R$) 

M. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

D. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

C. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

S. C. 

(%) 

S. M 

(R$) 

Sem instrução 1,9 932 1,1 722 2,7 636 1,4 1.150 3,1 545 

Fundamental 

Incompleto 

21,8 1.265 16,8 939 44,8 872 43,8 1.242 45,2 744 

Fundamental 

Completo 

7,7 1.508 6,5 1.155 13,4 977 15,1 1.309 12,7 837 

Médio 

Incompleto 

6,3 1.390 5,4 1.068 7,9 806 6,8 1.250 8,2 675 

Médio 

Completo 

34,1 1.805 35,1 1.417 28,3 959 29,8 1.323 27,8 820 

Superior 

Incompleto 

6,4 2.245 7,2 1.733 1,5 1.036 1,6 1.708 1,5 786 

Superior 

Completo 

21,7 5.187 27,9 4.007 1,4 1.472 1,5 1.854 1,5 1.332 

Total 100 2.398 100 2.062 100 911 100 1.292 100 775 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. BR. Representa todas as pessoas ocupadas 

do Brasil; M são todas as mulheres ocupadas; D. são todas as empregadas domésticas; S. M. é o salário 

médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as empregadas domésticas sem carteira 

assinada. 

 

A alta participação das empregadas domésticas com baixo grau de instrução 

relativamente ao restante das mulheres se confirma com a perspectiva da tabela 6. 

Enquanto as empregadas domésticas corresponderam a 13,6% do total das mulheres 

ocupadas, elas foram 30,8% das mulheres ocupadas sem instrução, e 36,4% das 

mulheres ocupadas com fundamental incompleto. Ou seja, um pouco mais de um terço 

das mulheres ocupadas sem instrução ou sem o ensino fundamental completo eram 

ocupadas como empregadas domésticas. 
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Tabela 6: Participação das empregadas domésticas no total de mulheres ocupadas no Brasil, segundo 

os níveis de instrução – 1º trim. de 2020 

Nível de instrução Part. (%) 

Sem instrução 30,8 

Fundamental Incompleto 36,4 

Fundamental Completo 27,9 

Médio Incompleto 20,0 

Médio Completo 11,0 

Superior Incompleto 2,9 

Superior Completo 0,7 

Total 13,6 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen.  

 

Possivelmente, a baixa instrução é utilizada pelos empregadores como mais um 

argumento que desqualifica o trabalho realizados por essas mulheres. Os menores 

rendimentos estão entre as mulheres sem instrução e sem registro de trabalho (R$545), 

representando, em média, 22,7% do rendimento médio do total do Brasil.  

Ainda que seja uma média (escondendo os extremos), esse dado escancara a indecorosa 

desigualdade de renda no Brasil. Enquanto, as pessoas com nível superior no Brasil 

receberam, em média, mais do que o dobro do rendimento médio brasileiro (216,3% do 

total), as trabalhadoras domésticas sem registro de trabalho e sem instrução não 

receberam nem ¼ da média dos rendimentos do Brasil (22,7% do total). O baixo valor 

que é atribuído a essa forma de ocupação também pode ser visualizado pelas diferenças 

de rendimentos entre as mulheres com nível superior completo, que receberam 167,1%  

da média do Brasil (ou seja, 67,1% acima da renda média da população), e as domésticas 

com superior completo, cujos rendimentos representam 61,4% do total, ou seja, 38,6% 

a menos do que a média brasileira. Essa informação desconstrói o argumento de que a 

maior qualificação das mulheres seria o suficiente para melhores rendimentos. Isso não 

se mostra verdadeiro se o trabalho doméstico remunerado (ou outras formas precárias 

de ocupação) constituírem as únicas opções para a obtenção dos seus rendimentos. 
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Há ainda um aspecto importante a ser observado nesse gráfico do rendimento que é a 

importância do registro formal de emprego e o instituto do salário-mínimo (e os 

aumentos reais de seu valor verificados nos anos 2000) para as mulheres dessa categoria 

de trabalho e com baixo nível de instrução. Afinal, observa-se que o salário médio 

recebido pelas empregadas domésticas com carteira assinada era maior (no caso das 

pessoas sem instrução) ou próximo (até o nível do ensino médio incompleto) do total 

das pessoas com os mesmos níveis de instrução. Por exemplo, uma pessoa sem 

instrução recebe, em média, 38,9% do rendimento médio total do Brasil, e uma 

empregada doméstica sem instrução e com carteira assinada recebe, em média, 48% do 

rendimento médio total. A partir do nível médio completo é que as diferenças de 

rendimentos entre o total das pessoas ocupadas e as empregadas domésticas com 

registro se ampliam muito. Assim, considerando que a maior parte das empregadas 

domésticas (68,8%) possuem grau de instrução até o ensino médio incompleto, quanto 

mais for expandido o registro formal de trabalho a essas mulheres, menor será a 

desigualdade entre gêneros, racial e entre estruturas ocupacionais, pois mais mulheres 

terão rendimentos mais próximos ao dos homens e ao do total das pessoas com outras 

ocupações.  

Além disso, a carteira assinada, ao ser vinculada ao salário-mínimo (além de vários 

outros básicos direitos trabalhistas de importância vital) e enquanto esse for objeto de 

uma política de renda expansionista, essa parcela da população que, como se observou, 

é, em grande parte, responsável por outras pessoas dos domicílios do país, terá seus 

ganhos mensais ampliados. Assim, com o avanço da formalização e com o aumento do 

salário-mínimo, muitas pessoas são beneficiadas diretamente, atenuando os problemas 

socioeconômicos advindos dos baixos rendimentos per capita nos domicílios das 

mulheres que trabalham como empregadas domésticas. 
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Gráfico 4  – Brasil: Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil, das mulheres ocupadas 

e das empregadas domésticas, com carteira e sem carteira, e segundo os níveis de instrução – Número-

índice (Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil = 100) – 1º trim. 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen.  

 

A despeito dos baixos rendimentos, tanto em termos absolutos quanto de forma relativa 

a outras ocupações, as empregadas domésticas com registro formal trabalharam um 

número maior de horas (84,7% trabalharam mais do que 40 horas semanais) do que o 

total das pessoas ocupadas no Brasil (74,4%) e do que as outras mulheres ocupadas 

(65,8%). Com as domésticas sem carteira, a proporção de mulheres que trabalharam 

mais de 40 horas semanais é menor (34,8%), talvez porque não tenham mais 

oportunidades de trabalho ou porque não possuem uma maior disponibilidade ao 

trabalho em função dos cuidados com filhos e outros dependentes. Muitas dessas 

mulheres devem se enquadrar na categoria de “subocupação por insuficiência de horas 

trabalhadas”, que são mulheres disponíveis para trabalhar mais tempo, mas que não 

encontram oportunidades de trabalho. Por esse motivo, estão submetidas a aceitarem 

as ofertas de trabalho em condições de trabalho muito precárias e com rendimentos 

indignos. 

 

 

  



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

Tabela 7 – Brasil: Total de pessoas ocupadas no Brasil, total de mulheres ocupadas, empregadas 

domésticas, segundo o registro de trabalho e as faixas de horas trabalhadas – Participação (%) e 

rendimentos médios (em Reais correntes) – 1º trim. 2020 

Horas 

trabalhadas 

BR 

(%) 

S. M. 

(R$) 

M. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

D. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

C. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

S. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

Até 14 horas 3,9 747 5,8 596 13,0 381 1,1 851 17,3 371 

De 15 a 39 

horas 

21,7 1.671 28,4 1.580 39,1 759 14,2 1.087 47,9 724 

De 40 a 44 

horas 

52,1 2.457 49,0 2.255 34,9 1.149 66,1 1.298 23,7 1.001 

De 45 a 48 

horas 

10,1 2.170 8,3 1.989 6,4 1.178 10,1 1.308 5,1 1.085 

49 horas ou 

mais 

12,2 4.055 8,5 3.522 6,6 1.345 8,5 1.630 6,0 1.198 

Total 100 2.398 100 2.062 100 911 100 1.292 100 775 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. BR. Representa todas as pessoas ocupadas 

do Brasil; M são todas as mulheres ocupadas; D. são todas as empregadas domésticas; S. M. é o salário 

médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as empregadas domésticas sem carteira 

assinada. 

 

Quase metade das trabalhadoras domésticas no Brasil estavam situadas na região 

sudeste (46,1% do total), percentual semelhante ao total de mulheres ocupadas no 

Brasil (46,2%) e um pouco maior do que o total das pessoas ocupadas no Brasil (45,1%). 

Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a participação das empregadas domésticas no 

total dessa categoria no Brasil também é maior (23,5% e 9,7%, respectivamente) se 

comparada com a participação do total das pessoas ocupadas nessas regiões no total do 

Brasil (22,6% e 8,4%). Ou seja, há relativamente mais empregadas domésticas na 

estrutura ocupacional do Nordeste e Centro-Oeste do que nas regiões Sudeste, Sul e 

Norte.  
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Tabela 8 – Brasil: Total de pessoas ocupadas no Brasil, total de mulheres ocupadas, empregadas 

domésticas, segundo o registro de trabalho e as regiões – Participação (%) e rendimentos médios (em 

Reais correntes) – 1º trim. 2020 

Região BR 

(%) 

S. M. 

(R$) 

M. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

D. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

C. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

S. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

Centro-Oeste 8,4 2.587 8,3 2.202 9,7 992 11,6 1.271 9,1 865 

Nordeste 22,6 1.647 22,0 1.494 23,5 597 14,9 1.106 26,5 495 

Norte 8,0 1.774 7,4 1.703 6,8 667 4,1 1.085 7,8 588 

Sudeste 45,1 2.773 46,2 2.317 46,1 1.043 52,3 1.348 43,9 913 

Sul 15,9 2.574 16,1 2.146 13,8 1.068 17,1 1.346 12,7 933 

Total 100 2.398 100 2.062 100 911 100 1.292 100 775 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. BR. Representa todas as pessoas ocupadas 

do Brasil; M são todas as mulheres ocupadas; D. são todas as empregadas domésticas; S. M. é o salário 

médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as empregadas domésticas sem carteira 

assinada. 

 

Mais uma vez, o registro de trabalho faz muita diferença na determinação dos 

rendimentos dessas trabalhadoras. Nas regiões em que a participação das domésticas 

com carteira assinada é maior do que a do total da categoria de domésticas no Brasil, o 

rendimento médio total se aproxima do valor do salário mínimo (R$1043 no Sudeste, 

R$1068 no Sul e R$ 992 no Nordeste) e nas duas regiões em que o percentual de 

domésticas sem carteira é mais alto, os rendimentos médios se mostram muito baixos 

(R$ 667 no Norte e R$597 no Nordeste). Os rendimentos se mostram ainda menores se 

observados apenas entre as domésticas sem carteira nessas regiões (no Norte, essas 

mulheres receberam R$588, ou 24,5% do rendimento médio do Brasil; na região 

Nordeste, ainda pior, o valor é de R$495, ou 20,7% da média total do Brasil). 

 

  



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

Gráfico 8 – Brasil: Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil, das mulheres ocupadas 

e das empregadas domésticas, com carteira e sem carteira, e segundo as regiões do país – Número-

índice (Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil = 100) – 1º trim. 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen.  

 

Quando analisada a idade das trabalhadoras domésticas no Brasil, observa-se a 

participação das faixas etárias de mais idade das mulheres trabalhadoras domésticas foi 

maior do que a do total das mulheres ocupadas e que a do total de pessoas ocupadas 

no Brasil. Por exemplo, enquanto as pessoas com até 38 anos representavam 47,6% do 

total dos ocupados no Brasil, essa participação era de 47,7% para o total de mulheres 

ocupadas e de apenas 30,8% para as empregadas domésticas. Ou seja, as trabalhadoras 

domésticas são relativamente mais velhas do que as mulheres em outras formas de 

ocupação. Esse “envelhecimento” relativo da categoria das domésticas pode estar 

atrelado aos avanços das políticas educacionais dos anos 2000 de apoio à entrada da 

população de baixa renda nas universidades e aos maiores rendimentos e direitos 

conquistados pelas empregadas domésticas que permitiram que suas filhas pudessem 

ocupar outras vagas de trabalho. 

O uso da força e energia física no trabalho doméstico pode ser ilustrado a partir da 

análise da evolução dos rendimentos conforme as faixas de idade. Enquanto se 

encontram no total das pessoas ocupadas do Brasil e no total das mulheres ocupadas os 

maiores rendimentos médios em pessoas acima de 68 anos, mostrando que a 
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experiência acumulada é bem avaliada pelo mercado de trabalho, os rendimentos das 

domésticas nessa faixa de idade são menores do que em outras faixas etárias.  

 

  



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

Tabela 9 – Brasil: Total de pessoas ocupadas no Brasil, total de mulheres ocupadas, empregadas 

domésticas, segundo o registro de trabalho e as faixas de idade – Participação (%) e rendimentos médios 

(em Reais correntes) – 1º trim. 2020 

Idade BR 

(%) 

S. M. 

(R$) 

M. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

D. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

C. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

S. C. 

(%) 

S. M. 

(R$) 

Menos de 18 2,3 744 2,0 698 1,9 345 0,2 1.035 2,5 329 

De 19 a 28 19,7 1.497 19,3 1.436 10,1 656 6,4 1.197 11,4 547 

De 29 a 38 25,6 2.476 26,4 2.183 18,8 824 16,9 1.246 19,5 693 

De 39 a 48 24,1 2.749 25,3 2.339 31,6 1.003 36,7 1.328 29,8 860 

De 49 a 58 18,4 2.716 18,7 2.199 26,9 980 30,9 1.282 25,5 849 

De 59 a 68 7,7 2.818 6,7 2.237 9,3 961 8,1 1.339 9,7 849 

Acima de 68 2,2 3.066 1,6 2.456 1,4 900 0,8 1.383 1,6 814 

Total 100 2.398 100 2.062 100 911 100 1.292 100 775 

Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen. BR. Representa todas as pessoas ocupadas 

do Brasil; M são todas as mulheres ocupadas; D. são todas as empregadas domésticas; S. M. é o salário 

médio; C. C. são as empregadas domésticas com carteira; S. C. são as empregadas domésticas sem carteira 

assinada. 

 

Gráfico 9 – Brasil: Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil, das mulheres ocupadas 

e das empregadas domésticas, com carteira e sem carteira, e segundo as faixas etárias – Número-índice 

(Rendimento médio do total das pessoas ocupadas no Brasil = 100) – 1º trim. 2020 

 
Fonte: microdados PNAD Contínua/IBGE. Elaboração NPEGen.  

 

 



 

 
ESTUDOS	NPEGEN,	NÚMERO	2	

 

A percepção do senso comum de que o trabalho doméstico não exige qualificação – na 

medida em que é tomado como habilidade “natural” das mulheres e que, por ser um 

trabalho manual, prescinde da mobilização da inteligência e de conhecimentos – 

provavelmente colabora para a desqualificação das pessoas mais velhas no exercício 

dessa profissão, uma vez que já não contam com a energia e força física das mais jovens. 

Uma ideia que funciona, portanto, como forma de desvalorização do trabalho dessas 

mulheres e justificativa do rebaixamento dos seus rendimentos em relação ao de outras 

faixas etárias. 
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Concluindo, a partir dos dados da PNAD Contínua, foi possível sublinhar algumas 

características das condições de vida e de trabalho das mulheres que trabalhavam como 

empregadas domésticas no Brasil no 1º trimestre de 2020. Observou-se que o emprego 

como doméstica exige muitas horas de trabalho semanais (a participação das 

empregadas com registro que trabalham mais do que 40 horas semanais é maior do que 

a do total do Brasil); é muito mal remunerado (em termos absolutos e relativos); é 

ocupado predominante por mulheres negras que, por sua vez, recebem ainda menos do 

que as mulheres brancas pelo mesmo trabalho; é realizado por mulheres que são chefes 

de famílias, ou seja, cujos rendimentos ainda têm que ser repartidos por mais pessoas 

nos domicílios e podem ser a única fonte de remuneração monetária do domicílio; é 

realizado por mulheres majoritariamente de alta idade, o que permite supor não ser 

esse um emprego eventual e nem apenas o primeiro emprego dessas mulheres e, por 

fim, é uma categoria de trabalho que ainda está quase que totalmente à margem da 

legislação trabalhista, excluindo essas mulheres dos direitos trabalhistas, da justiça do 

trabalho, da fiscalização das condições de trabalho e da previdência social.  

Enfim, ainda que avanços tenham sido obtidos na legislação trabalhista – a “PEC das 

Domésticas” é a ilustração mais recente disso – o emprego doméstico remunerado ainda 

representa uma mazela do mercado de trabalho brasileiro, e da vida de milhões de 

mulheres e de seus dependentes. 

  

Considerações finais 
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