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Prólogo

A análise dos custos do trabalho e de sua participação no custo total da
produção é um tema de pesquisa de longa data. No caso específico da OIT,
os estudos realizados em alguns países da América Latina em meados da
década passada ajudaram a aprofundar aspectos dessa discussão que até
então não haviam sido devidamente tratados (Tokman e Martínez, 1999). O
primeiro deles foi a relação entre o aumento dos custos do trabalho e o
aumento da produtividade, para, a partir disso, avaliar o comportamento da
competitividade do trabalho. Para facilitar comparações internacionais,
estimou-se o efeito da política cambial sobre a evolução desses custos em
dólares. Esses estudos concluíram que os principais responsáveis pelo
aumento de custos e pelas perdas (ou ganhos muito limitados) de
competitividade observados na época foram a política cambial fixa aplicada
em muitos países até meados da década passada e as mudanças no sistema
de preços relativos. Isso teve impacto maior do que eventuais aumentos dos
salários reais.

A segunda conclusão importante desses estudos da OIT foi que, pela primeira
vez, os custos do trabalho foram calculados segundo as diferentes
modalidades de contratação em três setores da economia, o que possibilitou
estimar com mais precisão um custo médio do trabalho para cada setor. A
conclusão dessa análise foi que o custo médio era inferior ao que havia sido
calculado em pesquisas anteriores, que assumiam que todos os assalariados
tinham um contrato formal de duração indefinida. Esse menor custo médio
era resultado do aumento da participação dos assalariados temporários e
sem contrato de trabalho sobre o total de assalariados. Isto é, a precarização
do trabalho assalariado havia sido utilizada nos países latino-americanos
como estratégia não apenas para permitir maior flexibilidade na adequação
do número de pessoas empregadas às condições do mercado, mas sobretudo
para reduzir os custos do trabalho, tanto absolutos como unitários, e, dessa
maneira, aumentar a competitividade a curto prazo.

Esses estudos da OIT, embora  tenham tratado de temas até então pouco
explorados, não consideravam ainda as dimensões de gênero na análise da
estrutura do emprego e no custo do trabalho.
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Com o objetivo de superar esta limitação, a OIT promoveu, entre 2001 e
2002, uma  pesquisa sobre o custo do trabalho de homens e mulheres em
cinco países da América Latina. Os principais resultados dessa pesquisa,
coordenada por Laís Abramo e Rosalba Todaro, e na qual participaram
reconhecidas/os pesquisadoras/es da Argentina, Brasil, Chile, México e
Uruguai, foram publicados originalmente em dezembro de 2002, com o
título Cuestionando un mito: costos laborales de hombres y mujeres en
América Latina. Para a edição do livro que apresentamos agora, incluímos
alguns dos capítulos dessa primeira publicação (a análise comparativa dos
resultados da pesquisa nos cinco países, de autoria de Laís Abramo e Rosalba
Todaro, e os dois capítulos referentes ao Brasil, escritos por Márcio
Pochmann e Márcia Leite), além de um estudo sobre os custos do trabalho
de homens e mulheres no Chile realizado por Rosalba Todaro.

As principais perguntas que se pretendeu responder com essa pesquisa são
as seguintes: a) Os custos não-salariais do trabalho das mulheres assalariadas
são mais altos que os dos homens, e, em caso afirmativo, isso constituiria
um desestímulo para a sua contratação, ou para que elas tenham acesso a
condições igualitárias de trabalho em comparação com os homens? b) O
absenteísmo das mulheres é ou não mais elevado que o dos homens e, em
caso afirmativo, constitui um desestímulo para a sua contratação? c) Qual é
o custo da reprodução biológica e social, e de que maneira esse custo incide
sobre o trabalho? d) Quem assume e quem deve assumir esse custo: as
mulheres, as famílias, as empresas, o conjunto da sociedade?

A pesquisa chega a algumas importantes conclusões, sintetizadas por Laís
Abramo e Rosalba Todaro no primeiro capítulo desta publicação, que, por
sua vez, provocam algumas reflexões adicionais.

Primeiro, o custo não-salarial para as empresas do trabalho das mulheres
associado diretamente à maternidade e ao cuidado infantil representa menos
de 2% da remuneração bruta mensal da mulher assalariada, nos cinco países
analisados. Esta constatação contradiz a crença de que os benefícios
associados à  maternidade tornam as mulheres mais caras para as empresas
– um argumento freqüentemente utilizado para justificar uma remuneração
inferior ou menores oportunidades de capacitação, ascensão ou promoção.
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Conseqüentemente, essa justificativa não faz sentido sequer do ponto de
vista financeiro empresarial, além de contrariar princípios fundamentais de
igualdade de direitos no trabalho.

Segundo, costuma-se assinalar, no entanto, que embora os custos associados
à maternidade e ao cuidado infantil sejam baixos, eles poderiam desestimular
a contratação de mulheres, devido ao fato de que, durante a licença-
maternidade, a empresa deve contratar um/a trabalhador/a substituto/a. Os
resultados da pesquisa da OIT evidenciam que esta argumentação não
corresponde à realidade dos fatos, já que o pagamento do salário da mulher
que está em gozo da licença-maternidade não é assumido pela empresa,
mas sim pela previdência social ou por alguma outra instituição pública.
Além disso, a pesquisa evidencia que, em muitos casos, as empresas não
contratam substitutos/as. Portanto, o montante total do que se gasta pode
ser menor do que a empresa deixa de gastar quando deixa de pagar os salários
das trabalhadoras com  licença-maternidade.

Terceiro, por essa e outras razões, a maternidade em si e os seus custos não
podem ser abordados como um "problema" das mulheres e/ou da empresa,
havendo portanto necessidade de uma abordagem econômica que reflita a
perspectiva da sociedade como um todo.

Quarto, o estudo revela que, quando consideramos outros custos não salariais
(além daqueles relacionados à maternidade e ao cuidado infantil) associados
tanto a homens quanto a mulheres, o custo não salarial total das mulheres é
entre 0,4% e 0,9% maior que o dos homens na Argentina, Chile e Uruguai,
e 2% menor no México.  No entanto, devido ao fato de que o salário das
mulheres é, em média, 20% inferior ao dos homens por hora trabalhada,  o
"sobrecusto" das mulheres torna-se absolutamente irrelevante.

Quinto, assumindo que, com o tempo, a diferença salarial entre homens e
mulheres se reduza, isto deverá em princípio produzir uma queda relativa
no peso dos custos não salariais relacionados à proteção da maternidade e
ao cuidado infantil no custo total da mão-de-obra feminina.
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Sexto, os custos para as empresas de seguros de acidentes e doenças
ocupacionais da força de trabalho masculina são muito maiores que os da
força de trabalho feminina em quatro dos cinco países estudados, o que em
boa parte compensa o custo associado à  maternidade e ao cuidado infantil.
Parcialmente por isso, o diferencial total visto acima é muito menor que o
custo da maternidade e afins. Isto, evidentemente, reflete o maior risco de
muitas atividades onde ainda predominam homens. E, evidentemente,
também nessa rubrica de riscos ocupacionais haverá uma tendência de
convergência com o tempo.

Sétimo, além dos custos maiores associados a riscos ocupacionais, os homens
tendem a concentrar (ainda!) alguns outros custos, como treinamento e
benefícios de escolaridade. Embora esse tema não tenha sido detalhado nesta
pesquisa, merece certamente uma maior análise empírica.

Oitavo, a pesquisa também revela que, de forma geral, o absenteísmo das
mulheres,  sem considerar as licenças-maternidade, é basicamente igual ao
dos homens. Esse absenteísmo pode estar também relacionado a outros
fatores que não o sexo dos trabalhadores, entre eles a idade. Por outro lado,
existem motivos de licença que estão associados especificamente à condição
de gênero dos homens. Não seria, portanto, tampouco um absenteísmo
feminino supostamente maior uma das razões para explicar suas menores
possibilidades de acesso ao emprego assalariado e formal ou as significativas
desigualdades de remuneração que continuam existindo entre homens e
mulheres.

Em suma, o conjunto de estudos apresentados neste livro sugere que os
custos não-salariais associados à contratação das mulheres, incluindo aqueles
que derivam da legislação de proteção à maternidade e ao cuidado infantil,
são muito reduzidos se comparados tanto à massa salarial total dos
trabalhadores assalariados quanto ao custo total de contratação de homens e
mulheres. Esses custos não explicam, portanto, a não contratação de mulheres
em determinados segmentos da economia formal, nem sequer  as persistentes
desigualdades de remuneração entre homens e mulheres no conjunto do
mercado de trabalho e em determinados setores.
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O principal valor deste estudo é aprofundar a pesquisa relativa a alguns dos
argumentos que têm sustentado a discriminação contra as mulheres no
mercado de trabalho, demonstrar a sua inconsistência e, ao fazê-lo, destruir
alguns mitos. Além disso, incentiva a busca de uma explicação mais
abrangente sobre os fatores que sustentam e reproduzem a discriminação
contra as mulheres no mundo do trabalho. Creio que este livro motivará
seus leitores e leitoras a perguntar-se sobre o porquê da discriminação e
sobre as formas de superá-la.

Armand Pereira
Diretor da OIT no Brasil





Capítulo I

Custos do trabalho e reprodução
social em cinco países latino-
americanos

Laís Abramo e Rosalba Todaro



14

Questionando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres



Custos do trabalho e reprodução social em cinco países latino-americanos

15

A. Introdução

B. Custos do trabalho de homens e mulheres na
América Latina

1. Antecedentes
2. Introduzindo a dimensão de gênero nos

estudos sobre os custos do trabalho
3. Componentes de custos associados à proteção

à maternidade e ao cuidado infantil
3.1. Licença-maternidade
3.2. Creches
3.3. Direito à lactância
3.4. Custos de substituição da trabalhadora

durante a licença-maternidade
3.5. Em resumo: o custo adicional é

irrelevante e não explica as
desigualdades entre homens e mulheres

C. Absenteísmo masculino e feminino: um fator
diferenciado de custos?

1. As informações disponíveis sobre o tema
2. A pesquisa realizada no âmbito das empresas

D. Considerações finais: o cuidado é um recurso
esgotável

E. Bibliografia

Índice

17

22

23

32

44

44

61

25

29

29

36
37

40

48

52



16

Questionando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres



Custos do trabalho e reprodução social em cinco países latino-americanos

17

A. Introdução

A discussão sobre os custos do trabalho é um dos temas relevantes na análise
dos fatores que determinam a competitividade das empresas e dos países e
por isso adquire importância renovada no contexto dos processos de abertura
comercial e financeira. No entanto, a competitividade não depende apenas
dos custos do trabalho, mas sim da relação entre este e a produtividade, bem
como de outros fatores, micro e macroeconômicos.

No âmbito microeconômico, o investimento em recursos humanos, por
exemplo, pode aumentar os custos, mas também a produtividade: a relação
entre ambos é o que faz com que a empresa e a economia sejam mais ou
menos eficientes e gerem ou não maiores lucros e competitividade
internacional. Os serviços de cuidado infantil para filhos de trabalhadores
(em especial para as mulheres, que ainda assumem majoritariamente essa
responsabilidade) podem aumentar os custos, mas também tornar o trabalho
mais eficiente. Por sua vez, ampliar a jornada ou intensificar o trabalho
pode ser um fator de redução dos custos de contratação ou de manutenção
de trabalhadores, mas também de aumento de gastos com doenças ou
acidentes de trabalho e diminuição da produtividade. É importante também
lembrar a questão dos prazos, ou seja, o custo pode aumentar a curto prazo,
mas gerar mais lucros num prazo maior.

No plano macroeconômico, a competitividade externa de um país pode variar
em função das políticas cambiais e monetárias, tal como aconteceu em alguns
países latino-americanos em reação à crise asiática ocorrida no final de 1997.
Como conseqüência da desvalorização das moedas nacionais e, apesar dos
aumentos reais de salário, foi possível aumentar a competitividade em vários
casos, sem que se tenha produzido diminuição de custos do trabalho (Tokman
e Martínez, 1999: pp. 26-7).

Em um estudo sobre o setor industrial de cinco países latino-americanos
realizado na primeira metade da década de 90, mostrou que, mesmo que os
custos do trabalho tenham aumentado, a produtividade cresceu ainda mais.
O aumento dos custos, incluindo o crescimento real dos salários, não foi
obstáculo para melhorar a competitividade. No entanto, o que ocorreu de
diferente na segunda metade da década foi o fato de as políticas cambiais –
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moedas locais sobrevalorizadas – compensarem o efeito da melhora de
produtividade, afetando negativamente a competitividade entre os países
(Tokman e Martínez, 1997: pp. 9-14).

Por outro lado, a discussão sobre os custos do trabalho exerce um papel
fundamental na análise do comportamento empresarial relativo à contratação
de mão-de-obra e às condições nas quais esta se realiza.

O debate sobre como e em que medida os custos do trabalho afetam o nível
de emprego tem uma longa história, embora até agora tenha se limitado
fundamentalmente ao seu componente salarial. Durante muito tempo a
questão dos custos do trabalho foi pouco considerada pela teoria econômica.
No período anterior à vigência ou fortalecimento do Estado do Bem-Estar,
dada a pouca importância atribuída às regulações trabalhistas, a análise dos
custos do trabalho se reduzia aos custos salariais. Posteriormente, as
regulações protetoras do trabalho foram consideradas positivas, explícita
ou implicitamente, para facilitar o funcionamento de um mercado dinâmico
com forte demanda de trabalho. O que importava era assegurar a oferta de
trabalho necessária para manter o crescimento econômico. Nessa situação,
as regulações trabalhistas, mesmo que implicassem custos não-salariais, não
eram levadas em conta nas análises, uma vez que se supunha que o
crescimento dependia da disponibilidade de mão-de-obra com renda
suficiente para sustentar a oferta de bens e serviços em um mercado
relativamente fechado.

A relação entre os custos salariais e emprego foi interpretada de maneiras
diferentes. Economistas neoclássicos como Pigou e Robbins propuseram
que o desemprego provinha de um nível "excessivo" de salário real, que
derivaria da diminuição da demanda de trabalho. Keynes, ao contrário,
argumentou que, dado que os salários constituem uma parcela muito
importante da renda de uma população, sua redução restringe o mercado de
bens e serviços, o que teria um efeito negativo sobre o emprego. Ou seja,
essas conclusões sobre o efeito do nível dos salários no emprego se
contradiziam.

O debate se atualiza no final dos anos 70, quando se aceita a pertinência de
ambas as teses, de acordo com o contexto: o desemprego pode ter
características clássicas se as empresas enfrentam uma restrição de
rentabilidade, ou características keynesianas, se a restrição de gasto na
economia é o que predomina.
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A partir dos anos 80, aprofundam-se os processos de globalização, com a
crescente liberalização dos movimentos de capitais e de mercadorias, e a
introdução de tecnologias que permitem interconectar mercados financeiros
em tempo real e executar fases do processo produtivo em lugares
geograficamente apartados. A expansão da economia de mercado e o aumento
da competividade (interna e externa) – provocado, entre outros fatores, pela
possibilidade de produzir a custos menores em países que se encontram em
processo de industrialização – favorece uma nova visão do custo do trabalho
como a variável-chave da competitividade das empresas e dos países. A
questão dos custos não-salariais entra fortemente no debate, ao mesmo tempo
em que o Estado do Bem-Estar entra em crise. Diversos serviços estatais e
benefícios trabalhistas, que até então eram considerados quase que garantidos,
inclusive por parte dos empregadores, passam a ser questionados como
limitadores do desenvolvimento eficiente das economias. Foram
questionados não apenas os benefícios trabalhistas a cargo das empresas,
como também os financiados pelo Estado, uma vez que a diminuição da
carga tributária e a redução do gasto fiscal ganham importância nas políticas
econômicas.

A flexibilidade da produção, relacionada, entre outros fatores, à necessidade
de adaptação rápida às mudanças do mercado de bens e serviços, concentra
maior atenção sobre os custos do ajuste da dotação de mão-de-obra, tanto
em termos de flexibilidade externa ou interna, quanto numérica ou funcional1.
Com relação aos custos do trabalho, a flexibilidade pode estar orientada
para a redução dos custos não-salariais, como no caso de contratos por
empreitada ou por tempo determinado, que diminuem os custos de demissão,
assim como de outros que variam segundo as normas de cada país. Chega-
se, inclusive, a eliminar totalmente os custos não-salariais, no caso extremo
de elidir a assinatura de um contrato. Entretanto, o resultado dessas medidas
flexibilizadoras sobre a média dos custos de trabalho não está

1 Entende-se por flexibilidade externa aquela que se baseia no mercado de trabalho,
podendo assumir uma vertente numérica, conforme varie o número de ocupados devido a
demissões, contratos por tempo determinado, temporários e eventuais, ou a vertente funcional,
que subentende externalização e subcontratação de atividades. A flexibilidade interna refere-
se ao insumo de trabalho no interior da empresa, que em sua vertente numérica implica
mudanças na jornada e intensidade do trabalho, ao passo que a vertente funcional está
associada a polifuncionalidade, qualificação de pessoal, trabalho em equipe, salário variável
etc. (Yañez, Medel e Díaz, 2001).
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predeterminado, já que dependerá também da evolução do custo dos salários
relativos em suas diferentes modalidades de contratação (Tokman e
Martínez, 1999: pp. 14-16).

No contexto dessa discussão, este livro pretende analisar os custos do trabalho
a partir de uma perspectiva muito pouco estudada até agora: os fatores que
produzem diferenças de custos entre empregar homens ou mulheres. Tanto
a economia quanto a sociologia do trabalho, durante muito tempo, ou bem
ignoraram ou trataram a situação das mulheres no trabalho a partir de uma
série de pressupostos freqüentemente influenciados pelos preconceitos – ou
estereótipos de gênero – sobre o comportamento das mulheres no trabalho,
suas aspirações sociais e os padrões de fecundidade prevalecentes. A vertente
neoclássica conhecida como "economia da família" é o melhor exemplo
desse viés (Becker, 1991).

A preocupação com o trabalho das mulheres entra tardiamente na disciplina
econômica. Os economistas clássicos estavam emaranhados numa
contradição, ao reconhecer o trabalho das mulheres na família, mas sem
incorporá-lo em um esquema analítico que representasse o sistema
socioeconômico global. A economia neoclássica nem sequer coloca como
problema a conceituação das atividades das mulheres na família como
trabalho social (Carrasco, 1999).

Por outro lado, para a escola neoclássica, a diferenciação do trabalho por
sexo contradiz uma de suas suposições básicas, segundo a qual, em igualdade
de condições, as diferenças salariais tendem a desaparecer de maneira
automática.

Esta escola apresenta explicações para dar conta das diferenças salariais
entre os sexos tais como: a concentração de mão-de-obra feminina em
determinadas ocupações é resultado de uma menor demanda por mulheres
em certos trabalhos, atribuível às preferências dos empregadores sobre quais
seriam os mais adequados a desempenhar cada tarefa. A menor demanda
criaria uma oferta excedente de mulheres nas ocupações em que elas teriam
mais aceitação, o que pressionaria os salários femininos para baixo (Becker,
1971 e 1976). Outra explicação, pela mesma escola, imputa os salários mais
baixos das mulheres a uma suposta menor produtividade devida a uma
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acumulação inferior de "capital humano" relacionada a sua menor experiência
que, por sua vez, seria conseqüência de sua falta de estabilidade no mercado
de trabalho. Ou seja, supõe-se que as mulheres entrem e saiam do mercado
de trabalho e/ou tenham carreiras mais curtas por causa de seu
comportamento reprodutivo. Esse enfoque relaciona também a segregação
sexual com a falta de estabilidade das mulheres no trabalho, o que as levaria
a escolher os empregos que exijam menos capacitação e experiência. Quando
não se apela ao "gosto" (desta vez, das mulheres) para escolher suas
ocupações, quando a capacitação não pode explicar sua concentração em
determinadas atividades (Becker, 1971).

Esses modelos, fiéis à escola neoclássica, supõem liberdade individual de
escolha e mantêm a noção de que os salários se estabelecem de acordo com
a produtividade marginal. Não reconhecem nem se preocupam com as
restrições impostas a partir de dentro e de fora do mercado de trabalho, que
limitam a liberdade de escolha das mulheres. Tomam-na como dado, ou
seja, naturalizam a posição que elas ocupam na organização social, que não
apenas não questionam, como tentam legitimar.

A crescente incorporação das mulheres ao mercado de trabalho e os avanços
na cultura de igualdade – produto da existência, entre outros processos
socioculturais, de um amplo movimento de mulheres que questiona as
relações de trabalho – geraram as condições para a mudança da compreensão
do significado do trabalho das mulheres e das próprias condições em que
este é exercido2. As transformações na estrutura da família e no conceito de
provedor, anteriormente associado diretamente aos homens, tornam obsoletas
as explicações da economia neoclássica.

Essas transformações propiciam uma mudança de ênfase nas explicações
sobre as diferenças de salário por sexo. Um dos argumentos mais freqüentes
é atribuir essas diferenças aos maiores custos não-salariais a que incorreriam

2 Os estereótipos a respeito de homens e mulheres no trabalho constituem um fator
importante na permanência e reprodução das distintas formas de discriminação que afetam
as mulheres atualmente, apesar da melhoria de uma série de indicadores relativos à inserção
feminina no mercado de trabalho, entre eles, a redução de desigualdades em relação aos
homens. Sobre a evolução da situação das mulheres no mercado de trabalho da América
Latina, ver OIT (1999); Abramo, Valenzuela e Pollack (2000), e Abramo e Valenzuela (2001).
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as empresas com a contratação de mulheres. Mesmo com as mudanças na
situação da mulher no mercado de trabalho, não se observa um movimento
correspondente na esfera reprodutiva: elas seguem sendo as principais,
quando não exclusivas, responsáveis pelas funções básicas no universo
doméstico e familiar. Isso afetaria seu comportamento em relação ao trabalho,
provocando uma série de problemas, tais como uma taxa maior de
absenteísmo, menor disponibilidade para fazer horas extras, para trabalhar
em turnos noturnos, viajar ou capacitar-se, o que elevaria os custos (diretos
e indiretos) associados a sua contratação3. De acordo com essa linha de
argumentação, estes custos mais elevados teriam sua origem na existência
de normas de proteção contempladas pela legislação trabalhista, referente
principalmente à maternidade e ao cuidado infantil (licença-maternidade,
horário especial durante o período de amamentação, proteção contra a
dispensa, disponibilidade de creches e permissões para o cuidado de filhos
doentes).

B. Custos do trabalho de homens e mulheres na América
Latina

É muito freqüente a idéia de que os custos da mão-de-obra feminina são
superiores aos custos da mão-de-obra masculina, apesar de as remunerações
das mulheres serem em média bastante inferiores às dos homens4. Essa idéia
constitui uma importante barreira para as possibilidades de acesso das
mulheres a mais e melhores empregos. Acredita-se que é mais caro empregar
uma mulher devido aos custos indiretos associados à sua contratação, em
particular aos dispositivos legais de proteção à maternidade e ao cuidado
infantil. Outros problemas, tais como uma suposta maior taxa de absenteísmo,
limitações para fazer horas extras, trabalhar em turnos noturnos ou viajar,
relacionados às responsabilidades familiares que continuam sendo assumidas
principalmente pelas mulheres, também são considerados fatores adicionais
de custos.

3 Sobre o tema das percepções empresariais sobre o desempenho no trabalho de homens
e mulheres, ver Todaro, Godoy e Abramo, 2001.
4 Segundo estudo recente da OIT, em 2000, as remunerações das mulheres eram, em
média, 34% inferiores às dos homens por mês e 22% por hora trabalhada (dados relativos ao
total de ocupados urbanos não-agrícolas de 15 países da América Latina, que correspondem
a 92% do total da PEA não-agrícola da região) (OIT, 2001).
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Esse custo supostamente mais elevado associado ao trabalho feminino
também justificaria a desigualdade recorrente das remunerações das mulheres
em comparação com as dos homens. Afirma-se em muitos círculos que os
menores salários das mulheres não se deveriam à existência de qualquer
tipo de discriminação, mas sim estariam relacionados à necessidade que as
empresas teriam de compensar esse custo supostamente maior de contratação,
decorrente das normas especiais que protegem o seu trabalho (especialmente
a maternidade) e dos "transtornos" causados pelas responsabilidades
familiares.

O grande problema é que essas noções (muito freqüentes entre aqueles que
tomam as decisões de contratar ou não uma mulher, de promovê-la ou não,
de investir ou não na sua qualificação), além de confundirem as noções de
custo social da reprodução e do custo direto para as empresas do trabalho de
homens e mulheres, não estão baseadas em cifras e estatísticas. Na América
Latina, as cifras relativas aos custos do trabalho, às enfermidades e acidentes
profissionais, às ausências e licenças, em geral não existem (ou não estão
disponíveis) em forma desagregada por sexo.

Visando produzir cifras e dados objetivos sobre os custos relacionados à
contratação de homens e mulheres, a OIT decidiu realizar uma pesquisa
sobre o tema em cinco países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile,
México e Uruguai)5.

1. Antecedentes

Apesar do fato de na América Latina não existirem, ou não estarem
disponíveis, dados desagregados por sexo relativos aos diversos fatores que
podem incidir direta ou indiretamente nos custos do trabalho, foram
realizados no Chile, antes do início da pesquisa que apresentamos neste
livro, alguns estudos exploratórios, que permitiram demonstrar a necessidade
de aprofundar a análise dos custos do trabalho por sexo. O primeiro deles se
realizou em 1995 durante o processo de preparação da IV Conferência
Mundial da Mulher em Pequim e da implementação do primeiro Plano de

5 Como antecedentes dessa pesquisa registramos os estudos realizados por Todaro
(1990) e Lerda e Todaro (1997) no Chile.
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Igualdade de Oportunidades para as Mulheres, elaborados pelo Serviço
Nacional das Mulheres (Sernam). Tinha como objetivo testar a possibilidade
de uma medição direta nas empresas dos custos do trabalho diferenciados
por sexo e fazer uma primeira aproximação da magnitude do problema em
questão (Todaro, 1996).

Como antecedente, e parte das condições institucionais para o
desenvolvimento desse estudo, assinala-se que, desde 1993, o Instituto
Nacional de Estatísticas (INE) realiza no Chile uma Pesquisa de
Remuneração e de Custos de Mão-de-Obra, com uma amostra de
aproximadamente 1.600 empresas das diferentes regiões do país e que tem
o objetivo de construir um índice mensal para analisar a evolução dessas
variáveis. No entanto, essa pesquisa não era aplicada com uma desagregação
por sexo6. O estudo acima mencionado aplicou a duas empresas o
questionário da pesquisa, solicitando informações por sexo, e complementou
essas informações com entrevistas em profundidade, na quais também se
indagava sobre as licenças por motivos de saúde, acidentes e maternidade.

Em 1997, esse primeiro estudo foi ampliado com o objetivo de cobrir um
maior número de casos e aprofundar a análise. Mesmo que o número de
empresas das quais se pôde obter informação quantitativa confiável só tenha
chegado a cinco, o seu tamanho, assim como a gama de setores abarcados,
foi muito relevante para dar projeção a esse tipo de estudo (Lerda e Todaro,
1997).

Os resultados de ambos os estudos evidenciaram, em primeiro lugar, a
dificuldade de obter informação das empresas devido, basicamente, ao fato
de que muitas delas não dispõem dos registros estatísticos referentes ao
diversos componentes dos custos e remuneração dos trabalhadores,
desagregados por categoria profissional e por sexo. Em segundo lugar, a
resistência de muitas delas em revelar esse tipo de informação. No entanto,
o fato de, apesar dos dois fatores anteriores, ter sido possível obter
informações relevantes de algumas empresas demonstra a viabilidade de

6 Em maio de 2000, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), por encomenda do
Serviço Nacional da Mulher (Sernam), coletou pela primeira vez informação desagregada
por sexo.
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estudos desse tipo, assim como a necessidade de analisar também, além dos
dados quantitativos relativos aos diversos componentes dos custos do
trabalho de homens e mulheres, as percepções que têm os empresários e
executivos sobre esses temas, fundamentada no fato de que uma parte
importante das decisões sobre contratação, definição de sistemas e níveis
de remuneração, oportunidades de promoção e capacitação dependem dessas
percepções (Abramo e Todaro, 1998).

Com base nesses resultados, o Centro de Estudos da Mulher (CEM) realizou
uma pesquisa com empresários e executivos chilenos sobre sua percepção
acerca do desempenho no trabalho de homens e mulheres. Nessa pesquisa,
foi retomada, a partir dessa perspectiva, a discussão sobre os custos do
trabalho. Os resultados dessa pesquisa estão em Todaro, Godoy e Abramo
(2001).

Os estudos de caso mencionados deram sustentação à necessidade de
desagregar por sexo a Pesquisa de Remuneração e Custos de Mão-de-Obra
do INE, o que finalmente se realizou em maio de 2000. A análise dessas
primeiras experiências e de seus resultados (que são apresentados no Capítulo
4 deste livro) permitirá fazer os ajustes necessários para que a pesquisa se
realize regularmente com desagregação por sexo.

2. Introduzindo a dimensão de gênero nos estudos sobre os custos
do trabalho

Com a experiência de diversos estudos (Tokman, Martínez e outros, 1997;
Tokman e Martínez, 1999) realizados sobre custos do trabalho no nível
latinoamericano – ainda que estes não incluíssem a dimensão de gênero – e
com os antecedentes já assinalados, a OIT decidiu abordar o tema, realizando,
entre 2000 e 2001, uma pesquisa em cinco países da América Latina
(Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai) sobre os custos do trabalho
associados à utilização de mão-de-obra masculina e feminina. O estudo se
propôs a gerar cifras e dados objetivos, com o propósito de contribuir para
uma melhor compreensão sobre esses custos, a pertinência dos fatores
incluídos em sua medição e seu papel na competitividade das empresas.
Dessa maneira, pretende-se contribuir para a discussão e a formulação de
políticas de promoção da igualdade de oportunidades entre homens e
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mulheres no trabalho e para uma repartição mais justa da responsabilidade
que cabe aos distintos atores sociais, inclusive às famílias, sobre a reprodução
biológica e social.

Neste estudo, foram consideradas as seguintes variáveis para a análise dos
custos do trabalho: salários, bônus, licenças-maternidade, creches, o tempo
de trabalho destinado à amamentação, faltas por doença, indenização por
demissão e capacitação. Algumas delas são normalmente incluídas em
estudos sobre custos do trabalho, ao passo que outras ampliam o repertório
de variáveis habitualmente usadas em sua determinação. Em geral, essas
variáveis são mencionadas, mesmo que não quantificadas, somente quando
se discutem os custos do trabalho das mulheres, na medida em que a
responsabilidade sobre a reprodução é atribuída a elas. Nos estudos sobre
custos do trabalho realizados anteriormente na América Latina sem
diferenciação entre trabalhadores e trabalhadoras (mesmo que tomem como
conjunto os homens e as mulheres), não se incluem os fatores mencionados.
Entretanto, tais fatores não deixam de estar presentes, uma vez que, em
todos os países, pelo menos 35% da força de trabalho é constituída por
mulheres. É como se, no caso de não diferenciar por sexo os trabalhadores,
estes fossem somente homens e/ou aqueles fatores de custo atribuídos às
mulheres não tivessem nenhuma influência.

A introdução da análise de gênero traz à consideração novos elementos nesse
debate, entre eles a pertinência das variáveis consideradas no cálculo dos
custos de trabalho, o que recoloca o tema da responsabilidade sobre a
reprodução, tanto em termos de gêneros quanto dos atores econômicos
envolvidos (indivíduos, famílias, empresas, Estado). A pergunta que surge
é se os custos derivados da maternidade e do cuidado das pessoas devem ser
considerados como custos do trabalho, como ocorre atualmente no caso das
mulheres trabalhadoras. A suposição implícita é a de que esses custos não
existem quando as mulheres não se incorporam ao trabalho fora de casa.
Mas o que acontece na realidade é que, nesses casos, os custos mencionados
são absorvidos pelo trabalho exercido pelas mulheres no âmbito doméstico,
ou não-mercantil, bem como pelo salário masculino, na suposição do "homem
provedor", que teria de cobrir os custos da reprodução e do cuidado com a
família.
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Uma das discussões introduzidas nesta investigação se relaciona, portanto,
com a definição de quais seriam os custos da reprodução biológica, social e
da força de trabalho que devem ser considerados como custos do trabalho
nas atuais circunstâncias do mercado de trabalho e da configuração familiar.
Há que considerar que esses dois âmbitos vêm apresentando mudanças
significativas, tanto em termos da participação das mulheres na atividade
econômica e no mundo do trabalho quanto nas relações de gênero no interior
das famílias em termos de divisão de responsabilidades com relação ao seu
sustento material e às tarefas relativas à produção e à reprodução social. O
objetivo da pesquisa não era, em princípio, demonstrar que os custos do
trabalho das mulheres são mais baixos, mais altos ou iguais aos dos homens,
mas sim recolocar a discussão sobre o tema em um terreno mais objetivo.
Se os resultados dos estudos indicassem que os custos de empregar mulheres
não são superiores aos dos homens, estaríamos contribuindo para debilitar
a suposição habitual de que os empresários assumem custos mais elevados
quando contratam mulheres. Estaríamos também colaborando para descartar
a hipótese de que o fato de as mulheres receberem salários mais reduzidos
poderia ser explicado pelos seus supostos maiores custos não-salariais.
Poderíamos chegar a uma conclusão similar se o resultado da pesquisa
indicasse uma leve superioridade dos custos do trabalho feminino sobre o
masculino.

Se, ao contrário, o resultado da pesquisa indicasse que os custos do trabalho
das mulheres são superiores aos dos homens e estão vinculados ao papel
que elas têm na reprodução da sociedade, estaríamos introduzindo no debate
critérios para a definição de políticas mais eqüitativas em relação a essa
matéria. Em qualquer um dos casos, estaríamos contribuindo para a análise
da forma pela qual são assumidos e distribuídos os custos da reprodução
social.

Os resultados da pesquisa suscitam, portanto, uma série de perguntas. Quais
devem ser as variáveis a serem utilizadas no cálculo dos custos de trabalho
e quais não? Por outro lado, quem assume os custos advindos da reprodução
biológica e social? Por exemplo, os custos da maternidade devem ser
considerados custos do trabalho das mulheres? Quais os custos ligados à
reprodução que estão efetivamente ligados ao trabalho, seja das mulheres
ou de trabalhadores de ambos os sexos? E aqueles custos que de fato se
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relacionem com o trabalho, quem deveria assumi-los? O universo
considerado na pesquisa abarcou assalariados de ambos os sexos, do setor
privado, excluindo o serviço doméstico7. Foram realizados cálculos e
estimativas baseados em cifras oficiais (demográficas e ocupacionais) e,
quando disponíveis, foram utilizados registros relativos à licença-
maternidade. Além disso, no Chile e no México foi aplicado um questionário
especial a, respectivamente, 135 e 91 estabelecimentos da indústria,
comércio, setor financeiro e serviços. Na Argentina, Brasil e Uruguai, foram
realizados estudos em um grupo mais limitado de empresas.

Para efeito dos cálculos, foram incluídos unicamente os custos derivados
das respectivas legislações nacionais. Foram descartados outros possíveis
componentes de custos, derivados de processos de negociação coletiva ou
de políticas especiais de recursos humanos aplicadas em algumas empresas.
Foram feitas algumas exceções, como no caso da aplicação da lei de cuidado
infantil na Argentina, que, por não estar regulamentada, só é aplicada em
algumas empresas, via iniciativas gerenciais ou negociação coletiva: neste
caso, foram pesquisados as convenções coletivas de trabalho, com o objetivo
de estimar a incidência dos custos associados a esse benefício.

Além dos custos salariais diretos de trabalhadores de ambos os sexos, foram
considerados também os custos salariais indiretos (por exemplo, o décimo-
terceiro salário anual, férias e outras remunerações) e os custos não-salariais
(entre eles, as contribuições do empregador à previdência social, aqueles
relacionados a demissões e contratações, acidentes de trabalho e
enfermidades profissionais). Dedicou-se especial atenção aos custos não-
salariais da proteção à maternidade e ao cuidado infantil8.

7 No Chile, os dados se referem ao conjunto dos assalariados do setor público e do
setor privado.
8 O cálculo do custo anual de cada um desses ítens resultou da multiplicação da
freqüência esperada de casos em um ano pela duração média de cada prestação e pelo custo
monetário por caso ou período. Posteriormente, relacionou-se o resultado desse cálculo com
a massa salarial feminina anual (das trabalhadoras assalariadas registradas ou que recebem
os benefícios correspondentes) para determinar sua magnitude com relação a esta variável.
Dessa forma, foi possível determinar o custo adicional representado por estes componentes
quando uma mulher é contratada. Considerou-se apenas o custo adicional que incide
diretamente sobre o empregador que decide contratar uma mulher, relativo às trabalhadoras
registradas.
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Os resultados da pesquisa indicam que os custos monetários para o
empregador relacionados à contratação das mulheres são muito reduzidos.
Eles representam menos de 2% da sua remuneração bruta mensal.

3. Componentes de custos associados à proteção à maternidade e
ao cuidado infantil

3.1. Licença-maternidade

O primeiro elemento que costuma ser associado a um suposto "custo mais
elevado" das mulheres em relação aos homens é a licença-maternidade. Nos
cinco países considerados na pesquisa, a licença-maternidade varia de 12
semanas (Argentina, México e Uruguai) a 18 (Chile). No Brasil a licença é
de 16 semanas, e a nova Convenção da OIT de Proteção à Maternidade (N.
183, 2000), estabelece que esta deva ser de, no mínimo, 14 semanas. Além
disso, as legislações dos cinco países estabelecem que as mulheres devem
receber, durante a licença-maternidade, um salário-maternidade que equivale
a 100% do seu salário habitual. Também definem que as trabalhadoras têm
direito a receber assistência médica durante a gravidez e o parto. A Convenção
183 da OIT, por sua vez, também define que as mulheres devem receber
assistência médica durante a gravidez e o parto, assim como pelo menos 2/
3 de suas remunerações habituais durante todo o tempo em que dure a licença-
maternidade, recomendando o aumento progressivo dessa proporção.

A pesquisa revela, em primeiro lugar, uma baixa incidência anual de
gestações, e, portanto, de licenças-maternidade e outras prestações a ela
associadas entre as trabalhadoras assalariadas.

Isso reflete a tendência à redução da taxa de fecundidade das mulheres nos
países analisados, que é ainda mais acentuada entre as integrantes da força
de trabalho. Em uma escala ascendente, a incidência anual de gestações
entre as trabalhadoras assalariadas é de 2,8% na Argentina, 3% no Brasil,
4,5% no Chile, 5,9% no Uruguai e 7,5% no México9. O cálculo é realizado

9 Esse dado foi determinado segundo os registros disponíveis ou estimado a partir da
combinação de cifras demográficas e ocupacionais.
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considerando apenas o segmento de mulheres em idade reprodutiva (20 a
40 anos), as porcentagens de assalariadas que utilizam a licença-maternidade
aumentam, como seria de esperar: 3,1% na Argentina, 3,4% no Brasil, 5%
no Chile, 7,7% no Uruguai e 8,4% no México.

Mas a principal explicação para o fato de os custos adicionais (para o
empregadores) derivados da legislação de proteção à maternidade e ao
cuidado infantil serem tão reduzidos não é principalmente de ordem
demográfica. Ela está relacionada justamente ao caráter dessa legislação
nesses cinco países, assim como na grande maioria dos países da América
Latina. Essa legislação estabelece que os benefícios médicos (assistência
médica à gravidez e ao parto) e monetários (salário-maternidade) associados
à maternidade não são financiados diretamente pelos empregadores que
tomam a decisão de contratar uma mulher, mas sim por fundos públicos (no
caso do Chile) ou pelos sistemas de previdência social (nos casos da
Argentina, Brasil, México e Uruguai)10. Portanto, o custo direto do salário-
maternidade não recai sobre os empregadores que contratam trabalhadoras.

Na Argentina, Brasil e Uruguai, os recursos necessários provêm da
contribuição paga pelos empregadores à previdência social, enquanto no
México esse custo é tripartite, ou seja, provém dos empresários, dos
trabalhadores e de um subsídio estatal. Nos quatro casos, as contribuições
dos empregadores aos sistemas de previdência social (que incluem as
referentes à maternidade) não estão relacionadas nem ao número nem à
idade das mulheres que empregam, mas sim ao número total de trabalhadores
(de ambos sexos) registrados no sistema previdenciário. Portanto, o custo
direto do salário-maternidade não incide diferencialmente nos custos do
trabalho de homens e mulheres (ver tabela 1). Essa forma de financiamento
visa garantir um valor fundamental: a proteção das mulheres frente a uma
possível discriminação associada à maternidade, consagrada tanto nas
legislações nacionais dos cinco países analisados como nas Convenções da
OIT de Proteção à Maternidade.

10 Com exceção do Chile, onde os benefícios médicos associados à maternidade são
financiados exclusivamente pelas trabalhadoras.
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Tabela 1
Países selecionados da América Latina - Sistemas de financiamento

dos benefícios associados à maternidade e ao cuidado infantil

Fonte: Elaboração OIT baseada na legislação dos cinco países.

Em quatro dos cinco países analisados (Argentina, Brasil, México e Uruguai),
a seguridade social financia também a atenção médica à trabalhadora durante
a gravidez e o parto, da mesma forma que o salário-maternidade. No Chile,
por sua vez, a assistência médica é prestada através do sistema de saúde,
que é financiado diretamente pela contribuição das trabalhadoras filiadas
ao sistema público e ao sistema privado.

Por outro lado, ainda que as prestações médicas e monetárias associadas à
licença-maternidade não impliquem custos diretos para os empregadores
que contratam mulheres, elas têm um custo, que é financiado da forma já
indicada: com recursos diretos do Estado (Chile), ou do sistema de proteção
social através das contribuições dos empregadores (Brasil, Argentina e
Uruguai) ou em forma tripartite (México). Levando isso em conta, calculou-
se o "custo social" da licença-maternidade. O resultado é que este tampouco
é elevado: os benefícios monetários recebidos pelas trabalhadoras
assalariadas durante a licença-maternidade representam menos de 2% da
massa salarial feminina registrada, ou seja, a soma de todos os salários da
força de trabalho feminina assalariada em cada país: 0,7% na Argentina,
1,11% no México, 1,47% no Uruguai, 1,68% no Chile e 1,73% no Brasil.
Como porcentagem da massa salarial total de assalariadas (com e sem
contrato de trabalho ou registro), estes custos representam 0,56% na
Argentina, 1,5% no Chile, 1,02% no México e 1,06% no Uruguai. Por sua
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vez, como porcentagem da massa salarial do conjunto dos assalariados
registrados, homens e mulheres, os custos associados à maternidade
representam 0,22% na Argentina, 0,64% no Brasil, 0,58% no Uruguai, 0,43%
no Chile e 0,33% no México (tabela 2).

Tabela 2
Países selecionados da América Latina: “Custo social” dos
benefícios associados à maternidade e ao cuidado infantil

(porcentagens)

Fonte: Elaboração OIT, publicado originalmente no Panorama Laboral n. 7.

3.2. Creches

O outro custo associado à contratação de mulheres é o da creche. As
disposições legais referentes às creches são diferentes nos cinco países. No
Brasil e no Chile, a lei estabelece que os serviços de creche devem ser
financiados diretamente pelos empregadores em empresas que tenham um
número mínimo de mulheres (20 no Chile e 29 no Brasil). Na Argentina,
existe uma lei similar, até agora não regulamentada, o que faz com que, na
prática, esse benefício não seja obrigatório. No entanto, ele é um tema
bastante presente na negociação coletiva (Berger e Szretter, 2002, Rangel,
2001, Novick e outros, 2002). No México, têm direito à creche todas as
trabalhadoras que contribuem para a previdência. No Uruguai, não existe
nenhuma lei a respeito e o tema está muito pouco presente na negociação
coletiva (Rangel, 2001, Marquez, 2002). Em termos de duração do benefício,
no Brasil esse direito se estende até que a criança tenha seis meses e, no
México e no Chile, respectivamente quatro e seis anos.
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A legislação vigente ainda é muito insuficiente para atender às necessidades
de cuidado de filhos de trabalhadores, tanto nos países considerados nesse
estudo quanto na grande maioria dos países latino-americanos. No Brasil,
Argentina e Chile, a legislação apresenta dois problemas básicos. Em
primeiro lugar, exclui desse direito todas as mulheres que trabalham nas
microempresas (por definição, aquelas com menos de 20 trabalhadores) e
muitas das trabalhadoras das pequenas empresas, que, em conjunto,
concentram uma grande parcela da mão-de-obra feminina.

Mesmo no México, onde as normas são mais avançadas, já que incluem
todas as mulheres filiadas à seguridade social, independentemente do
tamanho das empresas em que trabalham, existem sérios problemas de
cobertura (Rendón, 2002).

Em segundo lugar, o direito à creche continua sendo associado apenas à
mulher trabalhadora, e não a qualquer trabalhador (homem ou mulher) com
responsabilidades familiares. Isso, além de reforçar a tradicional e desigual
distribuição das responsabilidades familiares entre homens e mulheres,
constitui um fator que dificulta o acesso das mulheres, principalmente aquelas
com menores rendimentos, ao emprego.

Em alguns países, registram-se algumas tentativas de avançar na superação
desses problemas. Em primeiro lugar, como já se assinalou, a negociação
coletiva tem conseguido garantir o cumprimento e a ampliação dos direitos
legais, em muitos casos (aumentando, por exemplo o período de tempo ou a
cobertura do direito à creche)11. Em 1995, foi aprovada no Chile uma lei
que amplia esse direito às funcionárias dos centros comerciais,
independentemente do tamanho do estabelecimento em que trabalhem. Além
disso, modificou-se o limite mínimo de 20 trabalhadoras por estabelecimento
a 20 por empresa, ampliando assim substancialmente a cobertura nas
empresas que possuem vários estabelecimentos ou sucursais. Em dezembro
de 2001 foi aprovado pelo Senado um projeto de lei que estende o mesmo
benefício a todos os centros industriais e de serviço que têm uma
administração comum (garantindo assim esse direito a todas as mulheres

11 Ver a respeito OIT, 2002, DIEESE, 2003 e Abramo e Rangel, 2005.
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que trabalham em pequenos estabelecimentos no interior desses centros).
No Paraguai, em 1996 aprovou-se uma lei que garante o direito à creche a
todos os trabalhadores, homens e mulheres, que trabalham em empresas
com 50 e mais trabalhadores (Marquez, 1998)12.

Dessa forma, segundo a legislação vigente, as creches implicam um custo
direto para o empregador na Argentina, Brasil e Chile, tanto maior quanto
mais prolongada for a duração do benefício e quanto menor seja o limite
mínimo de trabalhadoras estabelecido para outorgar o direito, e com um
risco crescente de enfrentar esse custo quanto mais elevado o número de
trabalhadoras contratadas13. No México, por sua vez, o serviço é
proporcionado pelo Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS), e
financiado da mesma maneira que o salário-maternidade e a assistência
médica durante a gravidez e o parto. Ou seja, não implica um custo adicional
para o empregador que decide contratar uma mulher. Isso explica por que
os custos diretos para o empregador da proteção à maternidade e do cuidado
infantil sejam os menores no México entre os cinco países analisados. No
caso do Uruguai, como já se assinalou, esse benefício não está previsto na
legislação e nem está presente na negociação coletiva em forma significativa.
Portanto, não representa um custo a ser considerado no cálculo.

Os resultados da pesquisa indicam que os gastos relacionados à creche são
o principal componente dos custos diretos de contratação de uma mulher
para o empregador nos casos do Chile e da Argentina. Ainda assim, são
bastante reduzidos: correspondem, respectivamente, a 1,2% e 0,8% da
remuneração bruta mensal das mulheres. No Brasil essa cifra é de 0,3% e,

12 O sentido da extensão do direito a trabalhadores de ambos os sexos com
responsabilidades familiares é muito importante. O problema é que apenas 7% da força de
trabalho no total do Paraguai e 22% em Assunção está empregada em empresas desse porte.
13 O custo real do benefício, para cada empregador, depende também de quantas
crianças o utilizem. A partir de um certo número de mulheres contratadas, o empregador é
obrigado a oferecer o benefício, sempre e quando suas trabalhadoras tenham filhos nas
idades definidas por lei e queiram utilizá-lo. Em muitos casos, as próprias mulheres optam
por outras soluções de cuidado infantil, como por exemplo, deixar os filhos ao cuidado de
algum familiar ou de uma empregada doméstica. Se as trabalhadoras não têm filhos que
cumpram esses critérios, ou optam por outras alternativas, poderia, no limite, não haver
nenhum custo para o empregador.
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no México, esse item não constitui um custo direto para o empregador, porque
está coberto pela seguridade social, da mesma forma que a assistência médica
durante a gravidez e o parto e o salário-maternidade.

3.3. Direito à lactância

A legislação dos cinco países estabelece o direito da mulher de realizar duas
interrupções diárias de meia hora cada uma na sua jornada de trabalho para
amamentar seu filho. Estabelece também que esse tempo deve ser
considerado como de trabalho e remunerado enquanto tal. A duração desse
benefício varia em cada país: até que a criança tenha 6 meses (Brasil e
Uruguai), um ano (Argentina) e 2 anos (Chile). No México, como a legislação
não estabelece a duração do benefício, nos contratos coletivos em geral
negociam-se períodos de 6 meses a um ano. A Convenção 183 da OIT
também estabelece esse direito, por um período a ser definido pela legislação
de cada país.

Da mesma forma que em relação à creche, existem também muitos problemas
para que o direito à lactância seja observado. Na verdade, ele tende a ser
concretizado apenas nos poucos casos em que existe uma creche no local de
trabalho, garantindo com isso a proximidade física entre a mãe e a criança
durante a jornada de trabalho. Por causa disso, muitas vezes essa disposição
legal é simplesmente ignorada; em outros casos, negocia-se a redução de
uma hora no começo ou no fim da jornada de trabalho da mãe que está
amamentando. Em vários países a redução horária é bastante generalizada,
especialmente entre as trabalhadoras menos qualificadas.

Durante o processo de revisão da Convenção 103 da OIT (concluído em
junho de 2000), muitos dos representantes empresariais e alguns
governamentais propunham a não-inclusão desse direito na nova convenção,
argumentando justamente que isso implicaria um custo adicional na
contratação das mulheres e que poderia significar, além de problemas para
as empresas, maiores limitações a suas possibilidades de contratação. No
entanto, a maioria dos representantes de governo, dos representantes dos
trabalhadores e das agências internacionais especializadas, tais como a
Organização Mundial da Saúde e a UNICEF, defendiam a posição contrária,
usando como argumento a enorme importância da amamentação para a saúde
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física e mental das crianças e das mães. Como já foi assinalado, a nova
Convenção de Proteção à Maternidade (N. 183, 2000) mantém o direito à
amamentação, tal como está estabelecido na Convenção 103 e na maioria
das legislações nacionais da América Latina.

Também nesse sentido os resultados da pesquisa da OIT podem contribuir
para situar em um terreno mais objetivo a discussão em torno da normativa
e das políticas públicas de proteção à maternidade e ao cuidado infantil e,
num sentido mais amplo, das políticas de promoção da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres. Tais resultados mostram que o custo
desse benefício é muito reduzido para o empregador: representa menos de
1% da remuneração bruta mensal das mulheres nos cinco países analisados:
Brasil (0,8%), Chile (0,5%), Uruguai (0,2%) e Argentina e México (0,1%).

No caso do Uruguai, existem duas particularidades importantes. Em primeiro
lugar, as trabalhadoras do setor bancário conseguiram obter, através da
negociação coletiva, o direito de usar meia jornada de trabalho para a
amamentação durante seis meses a partir do nascimento do filho (ou seja,
durante 4, 5 meses após o final da licença-maternidade). Em segundo lugar,
a legislação estabelece que todas as mulheres empregadas têm um dia anual
de licença para a prevenção do câncer gênito-mamário. Este fator foi também
considerado no cálculo dos custos diretos para o empregador de contratação
das mulheres, e demonstrou ser ínfimo, já que representa 0,3% da
remuneração bruta das assalariadas.

3.4. Custos de substituição da trabalhadora durante a licença-
maternidade

A pesquisa procurou também determinar os custos relacionados à substituição
de uma mulher que se afasta do trabalho durante a licença-maternidade.
Como já foi assinalado, essa licença tem uma duração que varia, nos países
analisados, entre 12 e 15 semanas e seu financiamento (as remunerações
das trabalhadoras durante esse período) provém diretamente do Estado ou
do sistema de previdência.

Os resultados da pesquisa indicam que os custos monetários diretos de
substituição das trabalhadoras que usam essas licenças representam menos
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de 0,1% de suas remunerações brutas: 0,06% na Argentina, 0,08% no Chile,
0,09% no Brasil e México e são inexistentes no Uruguai. Nos quatro países,
o cálculo inclui as férias proporcionais ao período trabalhado, que devem
ser pagas pelos empregadores aos trabalhadores substitutos; nos casos do
México e Brasil, foram considerados no cálculo o décimo-terceiro salário
ou bônus desse tipo, além de outras prestações, como o adicional por férias
e o FGTS, no caso do Brasil.

É possível que existam outros custos de substituição de uma mulher durante
a licença-maternidade, tais como gastos de seleção e contratação, assim
como custos adicionais indiretos, de difícil mensuração, que podem se
manifestar em uma eventual menor produtividade do substituto, assim como
em problemas de organização do processo de trabalho na empresa derivados
da substituição das trabalhadoras. É possível também que existam custos de
treinamento e adaptação do substituto, que podem variar de acordo com o
cargo. Mas não se conta com informação confiável de um ou outro tipo para
calcular ou estimar adequadamente os componentes indiretos destes custos.

No caso do Chile, a pesquisa realizada junto a 135 empresas no contexto do
estudo comparativo mostra que, no caso das licenças de curta duração, em
geral não se realizam substituições, e o trabalho é realizado de distintas
formas, a depender das características do processo produtivo em questão,
do tamanho da equipe na seção/empresa, do período do ano, etc. Em geral,
nesses casos, o trabalho pode ser adiado ou realizado por colegas. Quando
as licenças são mais prolongadas, como no caso das licenças-maternidade,
pareceria evidente a necessidade de contratar um substituto. Mas isso nem
sempre acontece, como se detectou claramente na pesquisa realizada. Nas
empresas pesquisadas no Chile, os dias cobertos pelos contratos de
substituição correspondiam a apenas 25% dos dias de licença-maternidade
utilizados no mesmo período, o que é uma cifra surpreendentemente baixa.
Por outro lado, a hipótese de que os 75% restantes sejam cobertos através
de horas extras não está referendada pela informação da mesma pesquisa.

Ainda que pareça contrário ao senso comum, as empresas pesquisadas
declaram que os gastos com a contratação de substitutos e com o pagamento
de horas extras não chegam a 26% dos salários que deixam de pagar durante
as licenças-maternidade. Na verdade, há uma variação importante por setor.



Custos do trabalho e reprodução social em cinco países latino-americanos

39

No setor de comércio e serviços, a proporção entre o que as empresas deixam
de pagar e o que gastam com as licenças é menor, enquanto na indústria e no
setor financeiro, o gasto está abaixo dos 15% da economia com salários.
Não foi possível obter informação sobre produção e vendas das empresas
nesse período que permitissem comprovar se o fato de não substituir as
trabalhadoras com licenças afetou a produção, ou se a decisão de não contratar
substitutos estaria relacionada exclusivamente a uma menor demanda dos
bens e serviços produzidos por essas empresas na conjuntura específica em
que foi aplicado o questionário e/ou devido a um excesso de estoques
(Todaro, 2002).

Na pesquisa realizada no México, obteve-se a informação de que, do total
de licenças-maternidade concedidas durante um ano, apenas em 52% dos
casos a ausência das trabalhadoras foi suprida através da contratação de um
substituto ou mediante o pagamento de horas extras. Permanece, então, a
incógnita sobre a forma de substituição do trabalho correspondente aos 48%
restante das licenças. Não sabemos se isso ocorre mediante a intensificação
do trabalho de uma parte dos trabalhadores, ou se resolve com a contratação
de trabalhadores/as não identificados como substitutos diretos, o que poderia
acontecer quando se trata de postos que não requerem uma qualificação
especial. Também não se sabe em que medida não há substituição e se os
empregadores optam por uma "economia de salário" acompanhada de uma
diminuição correspondente da produção de bens e serviços (Rendón, 2002).

Nas empresas mexicanas que realizaram substituições, a quantidade de gastos
efetuados para substituir as trabalhadoras com licença-maternidade foi
semelhante ao valor dos salários que deixaram de ser pagos a essas
trabalhadoras, ou seja, não representaram um custo adicional. Por sua vez,
as substituições de trabalhadores com licença por outras causas
(principalmente doenças e acidentes de trabalho) implicaram um gasto
adicional, de 29% no caso das licenças masculinas e de 5% no das femininas.
Isto se explica pelo fato de ausências por maternidade serem cobertas
basicamente mediante substitutos contratados em horário normal de trabalho,
enquanto as ausências ocasionadas por outras causas, que são inesperadas,
freqüentemente terem de ser supridas com horas extras, cujo custo é pelo
menos o dobro do que se paga em horário normal.
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Na Argentina, pode-se dizer muito pouco sobre o tema a partir dos resultados
dos estudos de caso, já que as respostas das empresas foram muito deficientes
a respeito. Ainda que a informação quantitativa seja claramente insuficiente,
o estudo fornece indícios significativos das modalidades de substituição
utilizadas pelas empresas. Em duas delas (petróleo e indústria de cigarros),
quase todas as trabalhadoras que utilizaram a licença-maternidade (em
número de 9) foram substituídas. Por sua vez, em um banco (onde foram
registradas, no ano 2000, 88 licenças-maternidade) existe um pool de pessoas
que realizam substituições, e, portanto, não se realizam contratos especiais
com essa finalidade (Schlaen, 2002).

Também no Brasil constatou-se que apenas uma parte das licenças-
maternidade (36% do total de dias) é coberta com a contratação de um
substituto. As práticas mais comuns para cobrir as ausências, prolongadas
ou não, de trabalhadores de ambos os sexos, consistem na distribuição das
atividades de quem se licencia entre os demais funcionários/as (o que tem
como conseqüência a intensificação do trabalho dessas pessoas) e o recurso
às horas extras (ver Leite, Capítulo 3 deste livro).

3.5. Em resumo: o custo adicional é irrelevante e não explica as
desigualdades entre homens e mulheres

Em síntese, e como pode ser verificado na tabela 4, a soma dos custos
associados à maternidade e ao cuidado infantil representa uma cifra inferior
a 2% da remuneração bruta mensal das mulheres: 0,2% no México, 0,5%
no Uruguai, 1,0% na Argentina, 1,2% no Brasil e 1,8% no Chile. No México
e no Uruguai, os custos da creche não são assumidos diretamente pelo
empregador que decide contratar uma mulher e isso explica o fato de essa
cifra ser inferior nesses dois países. No México, porque os serviços de
cuidado infantil são proporcionados pela previdência social e financiados
pelo conjunto dos empregadores que contribuem para o sistema e não apenas
por aqueles que empregam força de trabalho feminina (todas as mulheres
registradas e com filhos entre 43 dias e 4 anos têm direito ao benefício). No
Uruguai, por sua vez, não se registra nenhum gasto dos empregadores
vinculados ao cuidado infantil porque esse direito não consta da legislação
vigente.
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Tabela 4
Países selecionados da América Latina - Custos diretos para o

empregador relacionados à proteção à maternidade
e ao cuidado infantil, 2000

(remuneração bruta mensal = 100)

Na tabela 5, apresenta-se um resumo do conjunto dos custos do trabalho
para homens e mulheres de responsabilidade direta do empregador analisados
no estudo. Cada um dos itens se expressa como proporção de sua respectiva
remuneração bruta mensal. Não foram consideradas aqui as diferenças de
remuneração entre homens e mulheres, ou seja, as remunerações brutas de
ambos foram igualadas a 100.
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Nota: Ao fazer comparações entre países há que considerar que a informação disponível e a
forma de cálculo dos diferentes itens pode variar. Para o caso do Brasil, ver Pochmann
(2002) e Leite (2002), capítulos 2 e 3 deste livro. Para os demais países, ver Abramo e
Todaro (2002).

O Chile registra os custos mais baixos para os empregadores, porque, nesse
país, não existe nenhuma contribuição patronal à previdência social: o
pagamento do salário-maternidade é financiado diretamente pelo Estado.
Por sua vez, a assistência médica durante a gravidez e o parto é financiada
direta e exclusivamente pelas trabalhadoras filiadas ao sistema de saúde
público e privado. Os demais gastos em saúde (incluindo as licenças por
motivo de doença) são cobertos pelo sistema de saúde, que é financiado

 Tabela 5
Países selecionados da América Latina - Componentes do custo do

trabalho para o empregador, por sexo, 2000
(remuneração bruta =100)
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pelas contribuições dos trabalhadores de ambos os sexos. Os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais contam com um seguro específico pago
pelas empresas, o que acontece também nos outros países. No México,
embora esteja identificado separadamente, esse custo fica a cargo do sistema
de previdência social.

Por sua vez, dentre os quatro casos em que existem contribuições patronais
ao sistema de seguridade social, as mais reduzidas são as do México.
Possivelmente isso se deve ao fato de que o financiamento da previdência
social nesse país é tripartite, ou seja, inclui também as contribuições dos
trabalhadores e do Estado.

Registram-se grandes variações entre países também no que se refere aos
outros gastos. É possível que a disponibilidade de informação e as formas
de cálculo expliquem em parte este fenômeno. No entanto, estas também se
devem às diferenças existentes entre as legislações, que definem, por sua
vez, distinções quanto à natureza e à magnitude dos benefícios.

Equiparando as remunerações médias de homens e de mulheres (ou seja,
abstraindo o fato de que as remunerações das mulheres são em média
inferiores às dos homens) podemos verificar que, em três dos quatro países
para os quais dispomos de informação, os custos adicionais não-salariais
das mulheres em comparação com os dos homens em relação à sua
remuneração bruta são os seguintes: de 0,39% na Argentina, 0,50% no
Uruguai e 0,92% no Chile (ou seja, variam de aproximadamente 0,4 a 1%).
No México, por sua vez, estes custos são 2% inferiores aos dos homens.
Isso se explica por dois fatores: em primeiro lugar, e tal como já se assinalou,
porque, no caso do México, a creche não significa um custo direto para os
empregadores. Em segundo lugar, por causa dos custos relacionados aos
seguros de acidentes do trabalho, que são bastante superiores para os homens
em comparação às mulheres.

Esses custos adicionais são, portanto, muito reduzidos e de forma nenhuma
poderiam explicar a persistência das desigualdades de remuneração entre
homens e mulheres na América Latina. Segundo um estudo recente da OIT
(OIT, 2001), as mulheres recebem, em média, por hora trabalhada, 22%
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menos que os homens, considerando o total da ocupação não-agrícola14.
Entre assalariados (excluindo o serviço doméstico), que são a parte da força
de trabalho que tem acesso aos benefícios analisados nesse estudo, a diferença
entre os gêneros por hora trabalhada é de 9%.

C. Absenteísmo masculino e feminino: um fator diferenciado
de custos?

O tema do absenteísmo é central na discussão sobre os custos do trabalho
de homens e mulheres. Freqüentemente, atribui-se a uma suposta maior
incidência desse fenômeno entre as mulheres (tanto em termos do número
de ausências ou licenças como de sua extensão) uma série de problemas
vinculados a seu desempenho no trabalho, que terminariam por ter efeitos
negativos sobre sua produtividade e aumentariam os seus custos (Todaro,
Godoy e Abramo, 2001). Várias pesquisas realizadas na América Latina
indicam que essa é uma das imagens mais negativas associadas às mulheres
trabalhadoras e responsável por uma boa parte da resistência empresarial
para contratá-las, capacitá-las e/ou promovê-las. No entanto, como já foi
assinalado, não existem (ou não estão disponíveis) estatísticas confiáveis
sobre o tema do absenteísmo desagregadas por sexo nos países latino-
americanos. Por outro lado, é um problema ainda mais complexo (tanto
conceitual como empiricamente) medir a incidência do absenteísmo na
produtividade do trabalho, principalmente se desagregada por sexo.

1. As informações disponíveis sobre o tema

Examinando algumas fontes existentes nos cinco países nos quais a pesquisa
foi realizada, podemos observar que as pesquisas domiciliares, apesar da
vantagem de contar com uma cobertura ampla (pelo menos no setor urbano)
e que se mantém ao longo do tempo, em geral permitem apenas estimar o
número de trabalhadores ocupados ausentes no trabalho durante o período
de referência. Essa informação tem várias limitações. Por um lado, indica
apenas o número de ocupados (desagregado por sexo) que faltaram ao

14 Cálculos realizados pela OIT baseados nas estatísticas oficiais dos países. Essa cifra
representa a média ponderada de 15 países que representam 92% da PEA não-agrícola da
América Latina (OIT, 2001).
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trabalho, mas não registra a duração das licenças; por outro lado, a informação
sobre as causas das licenças é também limitada e muito insuficiente para os
objetivos deste trabalho.

Outra fonte interessante para essa discussão é um estudo que foi realizado a
partir das pesquisas de emprego de 12 países europeus mais os Estados
Unidos, o Luxemburg Employment Study (LES), e que utiliza o mesmo
indicador das pesquisas domiciliares realizadas na América Latina, ou seja,
a porcentagem de assalariados que se ausentaram do trabalho na semana em
que a pesquisa foi realizada. Analisando a taxa de absenteísmo devido às
licenças por motivo de doença, o estudo chega à conclusão de que, na maioria
dos países, registra-se um absenteísmo feminino por doença mais elevado
que o masculino entre as pessoas de 20 e 54 anos e, por sua vez, um maior
absenteísmo masculino entre os 55 e 64 anos. Uma das conclusões do estudo
é que o sexo influencia as taxas de absenteísmo, mas também a idade, assim
como outros fatores vinculados aos mecanismos de proteção de que dispõem
os trabalhadores (de ambos os sexos): segundo os autores, as taxas de
absenteísmo são maiores nos países onde as licenças por enfermidade são
mais "generosas" (Bliksvaer e Helliesen, 1997).

No estudo realizado sobre a Argentina por ocasião desta pesquisa (Berger e
Szretter, 2002), foram utilizados os dados da Pesquisa Domiciliar Permanente
(única fonte disponível) para detectar o número de pessoas ocupadas (homens
e mulheres) que não havia trabalhado na semana de referência, segundo
uma série de causas, entre as quais se destacam doenças, greve, licença,
suspensão e similares. Essas causas de ausência ao trabalho, como
assinalamos anteriormente, apresentam uma agregação pouco apropriada
para este estudo, por não serem tão específicas como se necessitaria. Segundo
eles, a taxa de absenteísmo feminino (3,2%) é levemente superior à masculina
(2,6%). No entanto, se descontadas as ausências relativas às licenças-
maternidade (calculadas em 0,7%), a diferença entre homens e mulheres
desaparece. Pode-se concluir, portanto, que não existe espaço de significação
numérica para indicar a existência de um absenteísmo feminino específico,
além daquele referido à licença-maternidade, e, principalmente, que este
não teria magnitude suficiente para constituir um custo em sentido próprio
capaz de introduzir uma diferença significativa na contratação regular de
homens e mulheres. No caso do México, o Instituto Mexicano de Seguridade
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Social (IMSS) fornece dados referentes a seus assegurados desagregados
por sexo sobre o número de licenças (por doença, acidentes e maternidade)
e sua duração. Os resultados indicam que, sem considerar os dias não-
trabalhados por licença-maternidade, o absenteísmo masculino (3,3 dias em
média ao ano) é superior ao feminino (2,75 dias em média ao ano). Essa
diferença se explica devido à maior incidência de acidentes de trabalho entre
os trabalhadores do sexo masculino.

Por sua vez, há indícios, nas fontes correspondentes a estudos de cobertura
limitada, de que as ausências devido a acidentes de trabalho são mais
freqüentes e prolongadas entre os homens do que entre as mulheres. Acontece
o contrário em relação às doenças (se considerado o conjunto das
enfermidades profissionais e não-profissionais): as mulheres faltariam mais
ao trabalho do que os homens devido a essa causa.

Também há indícios no sentido de que o comportamento de homens e
mulheres frente às doenças, profissionais ou não, é diferente. Segundo a
observação de alguns empregadores entrevistados de ambos os sexos, as
mulheres tenderiam a ter comportamentos preventivos mais freqüentes que
os homens e a recorrer à assistência médica em etapas mais iniciais de uma
doença. Isso poderia ocasionar licenças mais freqüentes, ainda que
possivelmente de menor duração. A informação disponível a respeito não
permite, no entanto, afirmações conclusivas nessa matéria.

Coloca-se também a hipótese, originada em estudos qualitativos, de que as
licenças das mulheres, escondem, muitas vezes, ausências devido às doenças
dos filhos. Um estudo exploratório desenvolvido durante a pesquisa realizada
no Chile indica que os pediatras consideram que a possibilidade de outorgar
licenças remuneradas para o cuidado de filhos doentes deveria ampliar-se
até os dois anos, sendo na atualidade possível apenas até um ano. Devido a
isso, e com o objetivo de assegurar o bem-estar das crianças cujas mães já
não têm o direito à licença para cuidar dos filhos, os médicos, quando
consideram necessário, concedem as licenças às mães, como se se tratasse
de enfermidades próprias. Os pediatras que afirmam não usar esse expediente
suspeitam que médicos de outras especialidades poderiam fazê-lo, dada a
falta de soluções alternativas para o cuidado infantil (Rojas, 2001).
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Também argumenta-se que o desgaste ocasionado pela dupla carga de
trabalho e responsabilidades familiares afeta a saúde das mulheres. Por outro
lado, as "enfermidades próprias" (ou seja, aquelas não definidas ou
reconhecidas como profissionais) poderiam incluir enfermidades provocadas
pelas condições em que se exerce o trabalho, ainda que não tipificadas como
tais; isto ocorreria tanto no caso dos homens como no das mulheres,
provavelmente de maneira diferente.

No caso do Chile, foram examinadas também outras duas fontes de
informação. Em primeiro lugar, as estatísticas sobre acidentes de trabalho,
fornecidas pela Superintendência de Seguridade Social, que estão
desagregadas por sexo. Os dados confirmam a idéia de que os homens sofrem
mais acidentes de trabalho que as mulheres: 11,4 acidentes para cada 100
assalariados no caso dos homens e 6,1 no caso das mulheres. Isso se deve,
em grande medida, e da mesma forma que no caso do México, à maior
concentração de homens em ocupações caracterizadas como de alto risco. A
duração média das licenças também é maior no caso dos homens (12,6 dias
por licença) que das mulheres (9,9 dias).

Essa mesma fonte também registra dados desagregados por sexo sobre as
doenças relacionadas ao trabalho. Segundo eles, as mulheres perdem mais
dias de trabalho (4 dias de ausências para cada 100 mulheres) que os homens
(2 para cada 100). A magnitude de dias perdidos por esse motivo seria,
portanto, muito inferior àquela causada pelos acidentes e, somando-se as
duas, o absenteísmo masculino total (14,6 dias não-trabalhados por 100
trabalhadores) seria superior ao feminino (13,9). No entanto, os dados
referentes às doenças apresentam dois problemas. Por um lado, a normativa
é insuficiente para reconhecer esse tipo de enfermidades, e deveria ser
atualizada; por outro, não considera as ausências devido às enfermidades
não reconhecidas como profissionais.

A outra fonte de informação sobre o tema, no Chile, é a Encuesta Laboral
(ENCLA, pesquisa realizada pela Direção do Trabalho, órgão de fiscalização
do Ministério do Trabalho). Na pesquisa feita em 1999, há informação
disponível sobre o número de licenças (porcentagem de trabalhadores,
desagregada por sexo, que utilizaram licenças), mas não sobre a duração
das mesmas. Também há informação sobre as causas das licenças: doenças
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próprias, acidentes de trabalho, cuidado de filhos doentes, ausências
injustificadas, mas entre elas não está a licença-maternidade.

A partir desses dados, pode-se observar que existe uma estrutura de causas
de uso das licenças muito diferenciada por sexo. Tanto entre os homens
quanto entre as mulheres, ainda que com um peso maior entre estas últimas,
a principal causa são as doenças próprias. As ausências para cuidar de filhos
doentes são mínimas no caso dos homens e, por sua vez, constituem mais de
10% do total das licenças das mulheres, embora no Chile (diferentemente
dos outros quatro países analisados nesse estudo), a lei preveja a possibilidade
de licenças no caso de doença de filhos com menos de um ano tanto para as
mães como para os pais. Além disso, as ausências injustificadas ou com
permissão do empregador têm um peso significativamente mais alto no caso
dos homens e, no seu conjunto, correspondem a mais da metade das licenças
masculinas.

O número total de licenças entre as mulheres é notavelmente mais elevado
do que no caso dos homens, no total e para cada uma das causas:
significativamente, no caso das doenças próprias e do cuidado de filhos e
levemente, no resto. No entanto, a falta de informação sobre a duração dessas
licenças não permite chegar a qualquer conclusão sobre a magnitude real do
fenômeno do absenteísmo entre homens e mulheres.

Em síntese, e como as informações disponíveis eram muito insuficientes,
decidiu-se dar ênfase ao tema nas pesquisas realizadas no âmbito das
empresas. Os dados obtidos, ainda que não conclusivos, nos permitem trazer
novos elementos à discussão desse tema.

2. A pesquisa realizada no âmbito das empresas

O objetivo da pesquisa realizada no âmbito das empresas, tanto através dos
questionários aplicados no Chile e no México quanto dos estudos de caso
realizados na Argentina, Brasil e Uruguai, foi obter informação sobre o
número de licenças e sobre o número de dias não-trabalhados, desagregados
por sexo, por tipo de licença e por categoria ocupacional. Isso permite
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identificar a média de dias não-trabalhados pelos homens e pelas mulheres
em um período dado de tempo e as principais causas dessas ausências15.

No caso do Chile, foi aplicado um questionário a 135 empresas da região
metropolitana de Santiago, que empregavam 45.323 trabalhadores, dos quais
18.687 (41,2%) eram mulheres. Os resultados obtidos indicam que os dias
de licença utilizados em média pelas mulheres em um período de 12 meses
nas empresas pesquisadas superam significativamente as licenças dos
homens: 17 dias anuais, ao passo que no caso dos homens a cifra é de cinco
dias. As licenças-maternidade e devido a complicações ligadas à gravidez
representam sete dias desse total de 17. Ainda que o direito esteja previsto
na legislação do país, não se registra o uso de licenças por doença dos filhos
por parte dos homens; no entanto, para as mulheres, esse item equivale a,
em média, dois dias não-trabalhados por ano.

Os dados dos estudos de caso realizados no Brasil referem-se a oito empresas
dos setores metalúrgico e químico (com um total de 1.318 trabalhadores,
dos quais 12% são mulheres). Registra-se uma baixa incidência de ausências
e licenças, mas ambas são superiores para os homens, tanto no que se refere
ao número de licenças anuais concedidas em média por trabalhador (0,9 no
caso das mulheres e 1,6 no caso dos homens) como no que se refere à sua
duração média (número de dias não-trabalhados) ao ano por trabalhador
(6,2 para as mulheres e 6,5 para os homens).

A principal causa das ausências ao trabalho, tanto para homens como para
mulheres, são os acidentes de trabalho, que correspondem, respectivamente,
a 58% e a 51% do total de dias não-trabalhados. No caso das mulheres, a
média de dias não-trabalhados por ano por acidentes de trabalho (3,2) supera
inclusive aqueles não-trabalhados em função da licença-maternidade (2,5,
que correspondem a 40% do total de ausências das mulheres).

É muito baixa, nas empresas analisadas, a incidência de outros tipos de
ausência vinculadas ao cuidado infantil, inclusive entre as mulheres: 0,08

15 As causas especificadas foram: licença-maternidade/paternidade; enfermidades
ligadas à gravidez; horas não-trabalhadas devido à amamentação/alimentação da criança;
enfermidades próprias; enfermidades de filhos; acidentes de trabalho.
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dias em média ao ano por trabalhadora para amamentação; 0,09 por motivos
de doença de filhos. Vale assinalar que, ainda que esse direito não esteja
previsto na legislação brasileira, ele vem sendo conquistado, ainda que de
forma limitada, por meio da negociação coletiva nos setores produtivos nos
quais estão localizadas as empresas estudadas (metalúrgico e químico)
(Abramo, Leite e Lombardi, 2001; DIEESE, 2003).

Também é muito reduzido o número de dias não-trabalhados devido a
doenças próprias (0,4 em média por trabalhadora); esse tipo de licença
corresponde a 67% do total das licenças concedidas às mulheres, mas são
de curta duração – em termos de dias não-trabalhados, correspondem a apenas
6% do total. Por sua vez, os acidentes de trabalho, no caso das mulheres,
correspondem a apenas 1,6% do total das licenças concedidas, mas são de
longa duração e correspondem à metade do total de dias não-trabalhados. A
duração média das licenças por acidentes de trabalho das mulheres (227
dias) é inclusive significativamente superior à duração das licenças-
maternidade (120 dias por lei).

No caso da Argentina, as informações se referem a sete empresas, que ocupam
um número total aproximado de 30 mil trabalhadores, dos quais 33,3% (10
mil) são mulheres. Os resultados do estudo indicam, em primeiro lugar,
uma baixa incidência de licenças anuais por trabalhador em igual proporção
para homens e mulheres: 0,2 licenças anuais em ambos os casos.

Considerando o número médio de dias anuais não-trabalhados devido a
licenças, contudo, as mulheres superam os homens: 3,8 dias por ano no
caso delas e 1,1 dias por ano no caso deles. Ou seja, considerando esse
indicador, o absenteísmo das mulheres é superior ao dos homens, e distribui-
se da seguinte forma: 1,6 dias não-trabalhados em média por ano devido às
licenças-maternidade ou a complicações ligadas à gravidez, 0,5 dias não-
trabalhados por ano devido a doenças próprias e 0,1 a acidentes do trabalho.
No caso dos homens, registram-se 0,4 dias não-trabalhados por ano devido
a doenças próprias e 0,1 a acidentes do trabalho.

Em relação às causas das licenças, verifica-se que a grande maioria de
licenças concedidas, tanto no caso dos homens como no das mulheres,
devem-se a enfermidades próprias: 87% no caso dos primeiros e 75% no
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caso das segundas. Para os homens, o segundo motivo de licenças são os
acidentes de trabalho (13% do total). Para as mulheres, a licença-maternidade
(21%), e, por último, os acidentes de trabalho (4,7%).

Considerando a duração das licenças (número de dias não-trabalhados), no
caso das mulheres, a licença-maternidade foi responsável por 72% dos dias
não-trabalhados no ano. Os demais se distribuem entre doença própria (21%),
acidentes de trabalho (4,0%) e licença para amamentação de filhos (2,4%).
Para os homens, as enfermidades próprias correspondem a 83% do total de
dias não-trabalhados e os acidentes de trabalho a 17%.

No Uruguai, o estudo de caso foi realizado em duas empresas, uma do setor
industrial (laticínios) e outra do setor de serviços (geração e transmissão de
energia elétrica). As duas empregam um total de 9.248 trabalhadores, dos
quais 21% são mulheres. A incidência de licenças e ausências (tanto em
relação ao seu número, quanto aos dias não-trabalhados) é maior entre as
mulheres (14,7 dias por ano) do que entre os homens (8,8 dias não-
trabalhados por ano).

Para ambos os sexos, o principal motivo das licenças são as doenças próprias
(84,4% do total para os homens e 63,3% para as mulheres). Em segundo
lugar está a licença-maternidade no caso das mulheres (22,5% do total) e os
acidentes de trabalho no caso dos homens (10,5%). Para as mulheres, o
terceiro principal motivo de licenças são as doenças de filhos (9,2% do
total).

Apesar de esses dados, devido a sua própria natureza, não terem
representatividade estatística, eles apontam no mesmo sentido daqueles
obtidos nos outros estudos de caso realizados no contexto da presente
pesquisa: uma baixa proporção de licenças-maternidade (3,2 dias não-
trabalhados em média por esse motivo ao ano), e, em conseqüência, também
de horas para amamentação. Por outro lado, observa-se, também aqui, no
total das licenças e ausências registradas, uma proporção importante de dias
não-trabalhados devido a acidentes de trabalho no caso dos homens.

Como já foi assinalado, os dados sobre o absenteísmo, derivados tanto da
aplicação do questionário quanto dos estudos de caso, são insuficientes para
chegar a qualquer conclusão sobre o tema, mas fornecem indicações
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importantes sobre a complexidade do problema e evidenciam a necessidade
de realizar estudos mais sistemáticos e de maior abrangência. Para poder
realizar comparações mais precisas entre países, seriam necessárias, em
primeiro lugar, amostras mais significativas e colhidas em condições
equivalentes. Por exemplo, o fato de no Brasil se detectar uma maior
incidência das licenças por acidentes do que na Argentina pode estar
refletindo as diferenças do tipo de empresas analisadas: no Brasil, estavam
concentradas na indústria e, na Argentina, havia maior participação do setor
de serviços.

D. Considerações finais: o cuidado é um recurso esgotável

Os resultados da pesquisa indicam que os custos monetários diretos para o
empregador associados à proteção da maternidade e ao cuidado infantil são
muito reduzidos: equivalem a menos de 2% da remuneração bruta mensal
das mulheres (tabela 4). Não se justifica, portanto, atribuir aos custos de
proteção à maternidade e ao cuidado infantil a persistência de uma série de
desigualdades que continuam marcando a situação das mulheres em relação
aos homens no mercado de trabalho. Entre elas, podemos citar a falta de
oportunidades iguais de acesso ao emprego, à capacitação e aos postos de
maior responsabilidade e hierarquia, e as diferenças de rendimentos, que
continuam sendo significativas, especialmente nos níveis superiores de
escolaridade (OIT, 1999; OIT, 2001).

Como já foi assinalado, a principal razão para que tais custos sejam tão
reduzidos não é de ordem demográfica, ainda que o número de casos de
licença-maternidade (e, portanto, também dos outros benefícios a ela
associados) seja de fato bastante pequeno, sobretudo se contrastado com
outro estereótipo também bastante freqüente: o de que as mulheres
trabalhadoras em idade fértil estariam sempre prestes a engravidar,
constituindo por isso um "risco" muito elevado para os empregadores que
decidem contratá-las.

 Os resultados da pesquisa evidenciam que a principal razão para que estes
custos sejam tão baixos para o empregador é justamente a existência de
normas protetoras aos direitos das mulheres trabalhadoras, especialmente
aquelas relacionados à maternidade. É a legislação trabalhista e
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previdenciária que determina que os benefícios monetários associados à
maternidade sejam financiados por fundos públicos (Chile) ou pelos sistemas
de previdência social (Argentina, Brasil, México e Uruguai) e não
diretamente por quem decide contratar uma mulher. Além disso, as
contribuições dos empregadores para esses sistemas não estão relacionados
nem ao sexo nem à idade dos trabalhadores que ele decide contratar. Portanto,
em relação a esses aspectos, a contratação de uma mulher representa um
custo adicional nulo (igual a zero) para os empregadores.

Os resultados dos estudos contidos neste livro evidenciam, portanto, que
não são os empregadores que sustentam os custos da reprodução e que os
salários mais baixos das mulheres não estão justificados por custos
supostamente mais altos. Essas idéias, bastante freqüentes em diversos
âmbitos, podem, portanto, ser considerados mitos. Mas, como acontece com
freqüência com os mitos, eles têm uma permanência que resiste a muitas
mudanças objetivas, influenciando fortemente as práticas sociais e, no caso
que especialmente nos concerne, nas ações daqueles que decidem quando,
como, para quê e em que condições contratar um homem ou uma mulher.

A existência de políticas de financiamento das licenças-maternidade e de
cuidado infantil, assim como o seu caráter, são, portanto, um elemento-
chave para eliminar (ou reforçar) possíveis fatores de discriminação das
mulheres no trabalho. O financiamento do salário-maternidade pelo Estado
ou pelo sistema de previdência social (como é o caso dos cinco países
analisados e como está estabelecido pelas Convenções e Recomendações
da OIT de Proteção à Maternidade) é um fator crucial para reduzir essa
discriminação.

No entanto, existem também outros custos que são assumidos diretamente
pelas mulheres, tenham ou não filhos. É o caso, por exemplo, dos custos de
atenção médica (incluindo a atenção à maternidade) no Chile. Além disso,
as contribuições das mulheres ao sistema de saúde privado chileno são mais
altas do que as dos homens (em uma proporção que pode chegar a 300%),
devido justamente à eventualidade (ou ao “risco”) de uma gravidez, assim
como à suposição de que as mulheres utilizam licenças médicas com maior
freqüência do que os homens. Ao mesmo tempo, as mulheres continuam
arcando quase exclusivamente com o trabalho de cuidado das pessoas (tarefas
domésticas, cuidado com os filhos e os membros idosos ou doentes da
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família), o que provoca um maior desgaste físico e atenta contra as suas
oportunidades de desenvolvimento no trabalho.

Ainda que a eqüidade de gênero seja um objetivo fundamental em si mesmo
para qualquer sociedade que se pretenda democrática, é necessário analisar
o tema também a partir da sua importância para o desenvolvimento e a
sustentabilidade econômica e social. Isso leva à necessidade de ampliar o
âmbito do debate sobre os custos do trabalho de homens e mulheres,
localizando-o no terreno da discussão sobre a reprodução social e a sua
relação com o tema da competitividade, de uma forma que, até agora, não
tem sido tratada nos estudos sobre os custos do trabalho disponíveis na
América Latina.

Os custos da reprodução biológica, assim como aqueles relacionados à
responsabilidade e ao trabalho de cuidado das pessoas, que continuam sendo
atribuídos às mulheres e confinados ao âmbito não-mercantil, são tomados
como um dado na economia convencional, e considerados bens gratuitos
fornecidos pela natureza. Isso significa que essas atividades continuam sem
ser reconhecidas em termos econômicos e ainda são pouco valorizadas
socialmente16. Tampouco se reconhece o esforço que essas atividades
representam para as mulheres, que se potencializa, por um lado, devido à
falta de equipamentos públicos, comunitários e sociais com os quais essa
carga pudesse ser distribuída socialmente de forma mais eqüitativa e, por
outro, pela precariedade dos avanços que se observam, pelo menos nos países
latino-americanos, no sentido de uma melhor divisão dessas tarefas entre
homens e mulheres na esfera familiar.

A tensão provocada pela necessidade de conciliar esse esforço com as
crescentes exigências derivadas da maior participação das mulheres no
mundo do trabalho e da esfera pública em geral vem originando mudanças

16 Essa desvalorização se projeta sobre as ocupações majoritariamente desempenhadas
pelas mulheres no mercado de trabalho, também associadas às funções de cuidado, e vistas
como uma extensão dos seus “talentos”, habilidades e predisposições naturais (serviço
doméstico, professoras do ensino básico, enfermeiras etc.). Esse mecanismo está na base da
permanência da segmentação ocupacional que, por sua vez, tem uma forte incidência na
persistência de importantes diferenças de rendimento entre homens e mulheres.
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preocupantes no comportamento reprodutivo das mulheres, com importantes
repercussões demográficas e sociais. O adiamento da maternidade ou a opção
por não ter filhos são algumas das manifestações desse comportamento17.
“O cuidado é um recurso natural em vias de extinção” é a frase proferida
pela economista Nancy Folbre18 para chamar a atenção sobre a resistência
das mulheres a seguir assumindo os custos da reprodução e sobre as
conseqüências sociais desse comportamento, que já vem tomando dimensões
preocupantes em alguns países europeus.

Considerar o papel das mulheres na reprodução como dado inquestionável
levaria a apoiar a afirmação de um grupo de empregadores que consideram
que as mulheres são "mais caras", porque, mesmo que os custos monetários
do trabalho feminino por unidade de trabalho não seja mais alto, os custos
por unidade do produto o seriam, devido ao impacto na produtividade de
suas atividades extralaborais. Este impacto na produtividade se daria, por
um lado, pela menor disponibilidade das mulheres em realizar atividades
fora dos horários normais, restringindo a liberdade que as empresas requerem,
e, por outro, pela maior ocorrência de ausências não-programadas para o
cuidado dos filhos e de outros membros da família doentes, não respeitando
assim a rigidez que as empresas exigem. Também se supõe que o maior
desgaste físico e emocional que as trabalhadoras enfrentam devido a
quantidade e diversidade de atividades que devem realizar teria
conseqüências sobre sua saúde física e mental, afetando seu desempenho
no trabalho.

Isso nos leva, por um lado, à necessidade de detectar se, de fato, estes fatores
estão presentes e, ao mesmo tempo, realizar uma discussão mais ampla sobre

17 Está para ser estudado o efeito desse tipo de opção sobre a saúde reprodutiva da
mulher. O adiamento da maternidade a partir de um certo ponto pode, evidentemente, provocar
inúmeros distúrbios reprodutivos e impedir ou dificultar a gravidez no momento em que as
mulheres (ou os casais) decidem, finalmente, ter um filho. Sem contar com dados sistemáticos
a respeito, é possivel afirmar que a freqüência desse tipo de problema vem aumentando
significativamente, em especial em um segmento de mulheres mais escolarizadas e com
projetos profissionais mais definidos.
18 Discurso inaugural da conferência da International Association for Feminist
Economics (IAFFE), Oslo 2001. Ver: Folbre, Nancy (2001), em que a autora desenvolve a
idéia da interdependência e conflito entre a mão invisível, representando o mercado, e o
coração invisível, representando o cuidado das pessoas.
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o problema de como medir a produtividade. Por outro, também nos incita a
nos perguntar e analisar quais seriam as medidas adequadas para aumentar
a produtividade, conhecendo melhor os fatores que a estariam prejudicando.

A falta de informação nos impede de avançar quanto ao primeiro aspecto e
renova a necessidade de contar com informação estatística permanente e
confiável sobre custos do trabalho desagregados por sexo, assim como sobre
temas relacionados, tais como ausências, licenças, doenças profissionais,
acidentes de trabalho.

Em relação ao segundo aspecto mencionado, cabe assinalar que não existe
um procedimento que permita medir a produtividade das mulheres de
maneira específica, já que a produtividade do trabalho de um indivíduo ou
grupo de indivíduos sempre depende do processo no qual estão inseridos.
Além disso, não seria possível estabelecer uma comparação entre homens e
mulheres nesse aspecto, uma vez que, em geral, eles não desempenham as
mesmas atividades no interior de uma empresa e tampouco existem empresas
totalmente femininas ou totalmente masculinas com as mesmas
características (tamanho, nível tecnológico, estilo de gestão, tipo de atividade
produtiva) que pudessem ser comparadas. Por isso, em geral, as opiniões
nesse assunto preenchem a falta de conhecimento com imagens de gênero
dominantes ou ditadas por alguma experiência particular. Em todo caso, os
novos paradigmas e processos produtivos consideram uma definição
sistêmica da produtividade que vai além de um cálculo preciso de operações
definidas em termos individuais (Zarifian, 1997). Isso torna cada vez mais
complexa (e ao mesmo tempo insuficiente) definir a produtividade de cada
indivíduo em particular ou a contribuição específica de um indivíduo ou de
categorias de indivíduos à produtividade global da empresa, sem considerar
esses fatores mais sistêmicos (Abramo e Todaro, 1998).

Sem entrar em considerações de gênero, Tokman e Martínez (1999) defendem
que o desafio da competitividade não pode ser enfrentado somente com
ajustes no mercado de trabalho nem com políticas cambiais que teriam efeito
apenas a curto prazo. Chegar à diminuição dos custos do trabalho por meio
da flexibilização é um processo que tem um limite, pois acarreta
conseqüências no emprego, nos salários e nas condições do trabalho que
podem afetar negativamente a própria produtividade. Portanto, é necessário
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implementar inovações tecnológicas e modernizar processos de produção e
de trabalho, que levem em conta o desenvolvimento dos recursos humanos
e das relações trabalhistas.

As mudanças na participação de mulheres e homens no mercado de trabalho
e na família, assim como as expectativas e necessidades econômicas e
culturais que se multiplicam na sociedade atual, entram em contradição com
a organização de trabalho predominante. Permanece o pressuposto da
existência de uma divisão sexual do trabalho não-mercantil, que supõe que
sempre haja uma mulher no âmbito doméstico para as tarefas do cuidado e
que coloca as mulheres na categoria de “trabalhador anômalo” e assegura
ao homem o lugar do “trabalhador normal”. Por sua vez, esse paradigma do
“trabalhador normal” é extremamente parcial e dissociado, já que supõe um
indivíduo que não tem uma vida pessoal para cuidar fora do trabalho
remunerado e que, portanto, deve ter disponibilidade total para este e
nenhuma possibilidade ou necessidade de realizar qualquer tipo de trabalho,
esforço ou dedicação no universo familiar.

Portanto, não apenas se requer uma redistribuição entre os sexos do trabalho
de reprodução e cuidado das pessoas, como também se faz necessário que o
mundo do trabalho leve em contra a vida extralaboral dos indivíduos,
incorporando essa dimensão na redefinição dos processos de trabalho e das
políticas de recursos humanos, tanto para as mulheres como para os homens.
Isso poderia repercutir positivamente na produtividade do trabalho e também
na diminuição dos custos monetários diretos associados à saúde, como
demonstram estudos realizados em alguns países19.

Em primeiro lugar, é necessário que as empresas possam refinar seu olhar
de maneira a superar os estereótipos de gênero. Por exemplo, é necessário
analisar o comportamento diferenciado dos trabalhadores, homens e
mulheres, em relação ao uso do tempo e da forma em que este é distribuído
entre o tempo de trabalho e o tempo dedicado a outras esferas da vida

19 Por exemplo, ver o livro Estrés y trabajo de Ruddy Facci, especialista brasileiro em
medicina do trabalho. Facci assinala que cada trabalhador que sofre de estresse representa
custos diretos e indiretos da ordem de US$ 2 mil anuais, cifra que vem crescendo a cada
cinco ou seis anos. Os custos se relacionam ao absenteísmo, à perda de tempo e aos erros
profissionais, entre outros (El Diario, Santiago, 17 de abril de 2002).
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(trabalho doméstico não-remunerado, cuidado infantil e de pessoas da terceira
idade, lazer, atividades educativas, recreativas, associativas etc.). O fato de
as mulheres não poderem estender sua jornada as estimula a intensificar seu
trabalho durante o horário regular e a repor o trabalho não realizado durante
as ausências para cumprir com obrigações familiares. Isso depende do tipo
de trabalho que desempenha e da flexibilidade que tenha: o trabalho de uma
empregada no comércio que deve abrir o local em uma hora determinada
não é idêntico ao trabalho de uma empregada administrativa, cujo trabalho
se acumula e pode ser compensado em outro momento.

Facilitar a vida extralaboral – para trabalhadores de ambos os sexos – também
pode depender da organização dos processos de trabalho que, em muitos
casos, é possível reestruturar levando em conta as necessidades de
flexibilidade dos trabalhadores, o que contribuiria também para incluir os
homens nas atividades familiares sem prejudicar sua imagem no trabalho.

A insatisfação das mulheres no trabalho, derivada da falta de oportunidades
de desenvolvimento da carreira, a subvalorização de seu trabalho associada
a características não-trabalhistas relacionadas ao sexo e as dificuldades para
melhorar sua capacitação, seja por problemas de tempo ou de horários, seja
por estereótipos de gênero, também podem incidir negativamente na
produtividade geral da empresa.

As resistências das empresas em investir na capacitação por receio de perder
o investimento com a rotatividade dos trabalhadores também é um fator que
emperra o crescimento da produtividade e deve ser revisado.

Por último, é importante sublinhar que a produtividade social inclui não só
a reprodução biológica, como também a atenção que se presta à geração
seguinte em termos da formação cultural e cidadã em sintonia com as
necessidades de desenvolvimento tecnológico e produtivo, bem como de
consolidação de sociedades mais democráticas. Portanto, pode-se deduzir
que levar em conta as necessidades da vida familiar e pessoal nas políticas
de recursos humanos e nas políticas públicas é um fator importante de
competitividade dos países.
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Além de mostrar a necessidade de ampliar a discussão dos custos do trabalho,
os resultados da pesquisa que apresentamos neste livro apontam em quatro
direções concretas em relação às políticas públicas e empresariais.

Em primeiro lugar, para a necessidade de manter e fortalecer as legislações
nacionais de proteção à maternidade existentes nos países considerados
(especialmente, os atuais sistemas de financiamento do salário-maternidade),
como maneira de evitar a discriminação das mulheres no emprego por fatores
vinculados ao seu papel reprodutivo. Um avanço importante nesse sentido
seria a introdução de um sistema flexível de licença-parental no qual o direito
à licença com salário integral para cuidar do filho recém-nascido possa ser
exercido indistintamente pelo pai ou pela mãe. Esse direito existe nos países
nórdicos e em alguns outros países da União Européia, como a Espanha.

Em segundo lugar, para a necessidade de melhorar e ampliar os serviços de
cuidado infantil e financiá-los através do mesmo sistema que garante um
caráter não-discriminatório aos benefícios médicos e monetários relacionados
à maternidade; além disso, a importância de ampliá-los aos trabalhadores
com responsabilidades familiares de ambos sexos, no espírito da Convenção
156 da OIT sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares.

Em terceiro lugar, a necessidade de estimular a adoção, ao nível das empresas,
de políticas de recursos humanos que visem promover um maior equilíbrio
entre o trabalho e a família, para trabalhadores de ambos os sexos.

Em quarto lugar, a necessidade de promover a negociação coletiva como
um instrumento fundamental para garantir a aplicação da legislação de
proteção à maternidade e ao cuidado infantil, assim como ampliar os direitos
nela consagrados, introduzir novos direitos e influenciar na orientação das
políticas de recursos humanos das empresas.
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A. Apresentação

As rápidas e profundas transformações ocorridas na economia brasileira
durante a década de 90 conferiram maior relevância à temática do custo do
trabalho na agenda nacional. Em parte, porque o custo do trabalho foi
associado à competitividade empresarial, à estabilidade monetária, à geração
de emprego e renda e, ainda, ao grau de formalização dos contratos de
trabalho e suas implicações na previdência social.

Apesar disso, a discussão sobre o custo do trabalho – sua composição (custos
salariais e não-salariais) e dimensão quantitativa – manteve-se, em geral,
localizada, quase exclusivamente, na predominância dos contratos de
trabalho regulares (custo do trabalho padrão). Isso não seria problema, caso
o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro fosse similar ao verificado
nas economias avançadas.

Mais do que estabelecer a singularidade do funcionamento do mercado de
trabalho brasileiro, interessa ressaltar as especificidades advindas do ajuste
econômico e do trabalho, fruto da externalização de grande parte do processo
produtivo e, por conseqüência, da implementação de novas formas de uso e
remuneração da mão-de-obra (novos contratos de trabalho, terceirização,
subcontratação, entre outros). A temática do custo do trabalho no Brasil
permanece condicionada pelo predomínio de um ambiente socioeconômico
marcado pelo forte engessamento da política macroeconômica, responsável
pela manutenção de altas taxas de juros, pela rigidez dos regimes cambial e
fiscal e pela exposição descuidada do parque produtivo nacional à competição
externa.

Isso resulta, na maioria das vezes, em análises restritas e simplistas, bem
como no uso de argumentos inadequados e inconsistentes. Têm sido
generalizadas as análises com base em metodologia pouco apropriada à
adequada aferição do custo do trabalho no Brasil e sua comparação com o
de outros países. Por não contar com uma referência metodológica de
instituições que tradicionalmente realizam estudos e dados a respeito do
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mercado de trabalho no mundo1, grande parte dos estudos sobre o custo do
trabalho no Brasil termina confundindo cotização patronal (encargo social
ou custo não-salarial) com rendimento do trabalho (custo salarial ou salário
bruto) e, por conseqüência, produzindo invariavelmente engodos de natureza
técnica, quando não política.

Ao mesmo tempo, a adoção generalizada das hipóteses formuladas pela
teoria econômica ortodoxa, que define o efeito substituição do emprego
sempre presente nas condições de elevação do custo do trabalho ou de
proteção de uso da mão-de-obra, termina por contaminar as interpretações
com base na realidade. Por isso, torna-se necessário refletir previamente
sobre a natureza e as condições de funcionamento do mercado de trabalho,
com vistas a melhor elucidar os efeitos do custo do trabalho sobre a dinâmica
ocupacional.

Este texto pretende, ainda que de forma sintetizada, apresentar e explorar,
em quatro partes, a dimensão do custo do trabalho feminino no Brasil durante
a década de 90. Nas duas primeiras são enfocadas tanto as participações
femininas no mercado de trabalho como a composição ocupacional.

Em seguida, na terceira parte analisa-se a evolução dos rendimentos da força
de trabalho feminina ao final do século XX, enquanto na quarta parte procura-
se dimensionar o processo de formação do custo do trabalho no Brasil, dando
especial atenção ao custo do trabalho das mulheres no mercado de trabalho
formal.

B. Participação feminina no mercado de trabalho ao final
do século XX

Nesta parte inicial do estudo pretende-se destacar especialmente a presença
feminina no mercado de trabalho brasileiro ao final do século XX. Conforme
dados oficiais publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

1 Os principais organismos internacionais que investigam a temática do custo do
trabalho são: Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Bureau Labor Statistics norte-americano e Conseil
Supérieur de l´Emploi, de Revenus et de Coûts francês.
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(IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD),
as mulheres constituem a maior parte da população brasileira: em 1999,
havia 3,1 milhões mulheres a mais.

Mas, no que diz respeito ao trabalho, a participação feminina não expressa a
mesma relação verificada no conjunto da sociedade. As mulheres
representavam, em 1999, apenas 41,4%, do total da População
Economicamente Ativa (PEA).

Quando à ocupação total, a proporção feminina também diminui em relação
à sua presença populacional: as mulheres ocupavam, em 1999, 40,3% dos
postos de trabalho existentes. Dez anos antes, a participação feminina era
ainda menor. No meio urbano, a ocupação feminina é levemente maior do
que no meio rural. Por sua vez, a participação feminina no total do emprego
assalariado atinge um patamar um pouco maior: aproximadamente 42% em
1999. Em 1989, essa participação era inferior a 37%.

Comparando-se meio rural e urbano em relação à participação feminina no
total de emprego assalariado, temos que o assalariamento no campo
encontrava-se acima de 1/3, enquanto no meio urbano aproximava-se da
participação da ocupação total das mulheres em 1999. Dez anos antes, em
1989, as mulheres representavam uma fração pouco superior a 1/5 dos
assalariados no campo e estavam abaixo de 40% nas áreas urbanas.

A presença feminina é majoritária (superior a 50% do total), tanto no setor
de serviço doméstico quanto entre os ocupados sem remuneração. Por outro
lado, a proporção de mulheres entre o total de trabalhadores autônomos é
pequena (inferior a 1/3 do total). Da mesma forma, para as demais ocupações
restantes, a presença feminina segue com baixa representação.
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Fonte: IBGE e PNAD ajustada. Elaboração própria.

Tabela 1
Brasil – Participação feminina na população total, na população

ativa, ocupada e desempregada, 1989 e 1999

Por fim, em relação ao desemprego, a presença feminina tem destaque, com
51,3% de participação relativa, aproximando-se da proporção feminina no
total da população. O desemprego atinge mais a mulher no meio rural do
que no meio urbano, conforme apresentado na tabela anterior.

C. Estrutura ocupacional feminina

A breve análise da estrutura ocupacional brasileira urbana permite constatar
como a presença feminina no conjunto dos postos de trabalho é muito
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Tabela 2
Brasil – Participação feminina na ocupação urbana em 1999

diferenciada, especialmente em relação aos distintos setores de atividade
econômica. Em 1999, por exemplo, havia, segundo a PNAD/IBGE, alguns
setores do conjunto da atividade econômica com presença majoritária de
mulheres.

Nos setores de prestação de serviços e de atividades sociais, a proporção de
mulheres supera a taxa de 60%, indicando que estas são ocupações com
grande capacidade de absorção de mão-de-obra feminina. Não se observam
grandes mudanças, entre 1989 e 1999, na composição ocupacional por sexo
nesses mesmos setores econômicos.

Fonte: IBGE e PNAD ajustada. Elaboração própria.

Em contrapartida, a participação feminina no total do emprego nos setores
de transporte e comunicação e na indústria da construção civil é bastante
reduzida. Em geral os homens ocupam quase 90% do total de postos de
trabalho nesses setores de atividade econômica, embora a presença feminina
tenha aumentado entre 1989 e 1999.

Em situação intermediária encontram-se a indústria de transformação, a
administração pública e o comércio, onde as mulheres ocupam entre 29 e
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40% dos postos de trabalho. Também nesses setores registra-se expansão da
presença feminina entre 1989 e 1999.

1. Evolução do conjunto das ocupações femininas nos anos 90

A evolução do conjunto das ocupações no Brasil durante os anos 90 esteve
fortemente condicionada pelo comportamento mais geral da economia
nacional. A dinâmica ocupacional sofreu importantes transformações a partir
de 1990, com a implementação de um novo modelo econômico caracterizado
tanto pela abertura comercial e pela desregulamentação financeira e do
mercado de trabalho quanto pela estabilidade monetária e pela redefinição
do papel do Estado.

Além da expansão do desemprego, como uma das principais características
da manifestação de um expressivo excedente de mão-de-obra, aumentou o
número de postos de trabalho assalariado, sem registro, e de ocupações
autônomas, o que rompeu com a tendência de ampliação no emprego
assalariado formal iniciado em 1930. Mas o quadro de maiores dificuldades
no funcionamento do mercado de trabalho não se deu de maneira homogênea.
Pelo contrário, ampliou-se a heterogeneidade no interior do mercado de
trabalho. Do ponto de vista de gênero, pode-se observar que a ocupação
feminina terminou obtendo algumas vantagens em relação aos postos de
trabalho masculinos.

Gráfico 1
Brasil – Evolução do índice de ocupação, segundo sexo, 1989- 1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.
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Ao longo dos anos 90, o volume total da ocupação no Brasil registrou uma
expansão de 17,4%, sendo de 8,1% a variação dos postos de trabalho do
sexo masculino e de 34,1% para o sexo feminino. Em 10 anos, foram abertos
7 milhões de ocupações femininas contra 3 milhões de postos de trabalho
masculinos, segundo a PNAD.

Não obstante o melhor desempenho nas ocupações femininas ante as
masculinas, terminou havendo maior expansão do desemprego feminino na
década de 90, pois a ampliação da força de trabalho feminina foi bem mais
intensa que a masculina. Em 10 anos, a PEA formada por mulheres cresceu
48,8%, enquanto a PEA masculina aumentou apenas 14,3%. Em outras
palavras, a taxa de participação do sexo masculino decresceu levemente
nos anos 90 (2,5%), enquanto a taxa de participação feminina aumentou
26,4% (gráfico 2).

Gráfico 2
Brasil – Evolução do índice de atividade, segundo sexo, 1989-1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.

Dessa forma, a taxa de participação feminina passou de 38,7%, em 1989,
para 48,9%, em 1999, enquanto a taxa de participação masculina diminuiu
de 75,7% para 73,8% no mesmo período de tempo. Em 10 anos, a oferta
total de mão-de-obra aumentou com o ingresso de 10,3 milhões de mulheres
(64,8%) e de 5,6 milhões de homens (35,2%).
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Gráfico 3
Brasil – Evolução do índice de emprego assalariado formal,

segundo sexo, 1989-1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.

2 Deve-se destacar que, para efeitos do presente texto, entende-se por emprego feminino
formal o emprego feminino assalariado no setor privado, excluindo-se o serviço doméstico.
Para dimensioná-lo, foram utilizados, como referência empírica, os dados oficiais decorrentes
tanto da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que cobre a totalidade da ocupação e do
desemprego em todo o país, salvo a região rural do norte do Brasil, quanto da Relação Anual
de Informações Anuais (Rais/MTE), que é um registro administrativo que somente as
empresas formais devem declarar anualmente ao Ministério do Trabalho e Emprego, indicando
o volume de emprego assalariado com contrato regular e regulamentado.

2. Evolução do emprego assalariado com contrato formal nos anos
90

Ao longo dos anos 90 verifica-se que, para cada três vagas abertas e ocupadas
por mulheres, uma foi de assalariada. No total, foram abertos 2,6 milhões
de postos de trabalho assalariados para as mulheres. Isso significa que houve
um crescimento de 17,8% para o trabalho assalariado feminino, enquanto,
no mesmo período, se observa uma queda de 3,8% 2 em relação à força de
trabalho masculina.

Entre o conjunto de postos de trabalho assalariados constituídos e ocupados
pelo sexo feminino (excluindo o serviço doméstico), 97% possuem registro
formal. Esse fato é significativo, indicando o potencial de expansão do
assalariamento formal para as mulheres no Brasil.
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A despeito de o país registrar nos anos 90 um movimento geral de redução
na participação relativa do emprego assalariado no total da ocupação, a
expansão do trabalho feminino compensou essa queda, pelo menos em parte.
Dessa forma, a piora no desempenho do emprego assalariado concentra-se
principalmente no comportamento do emprego masculino.

Gráfico 4
Brasil – Evolução das taxas de assalariamento formal*,

segundo sexo, 1989-1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.
* Volume de emprego assalariado com contrato em relação à ocupação total.

No caso da força de trabalho feminina, o emprego assalariado total cresceu
18,4%, e o emprego formal assalariado 32,2%. Entre os homens, o emprego
assalariado decresceu 2,1% e a queda no emprego formal foi de 3,8%.
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Gráfico 6
Brasil – Variação do emprego formal por grandes setores de

atividade econômica, segundo sexo, 1989-1999

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

A maior expansão do emprego assalariado feminino com contrato de trabalho
ocorreu na região Centro-Oeste (37,9%) e a menor variação na região Sudeste
(8,9%). Pode-se também notar que, do conjunto das ocupações femininas
abertas nos anos 90, a maior variação ocorreu nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. As regiões mais ricas do país não registraram o mesmo
desempenho na ocupação feminina.

Gráfico 5
Brasil – Variação do emprego formal por grandes regiões

geográficas, segundo sexo, 1989-1999

 Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.
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Os setores de atividade referentes ao comércio (29,4%) e serviços (25,8%)
foram os que registraram maior expansão nos empregos assalariados
ocupados por mulheres. Na indústria de transformação, a ocupação feminina
caiu 26,7% nos anos 90.

Gráfico 7
 Brasil – Variação do emprego formal feminino por faixa etária,

segundo sexo, 1989-1999

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

Do ponto de vista etário, os mais jovens foram os mais prejudicados. No
caso das mulheres, se observa no período uma queda de 22% no volume de
emprego formal de força de trabalho jovem (10 a 24 anos). Por outro lado,
a maior variação positiva na geração do emprego formal se deu entre as
mulheres com mais de 64 anos, logo acompanhada daquelas com idade de
40 a 64 anos.
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Ainda em relação ao emprego formal feminino, percebe-se que a expansão
da ocupação esteve associada ao desenvolvimento das microempresas, aqui
consideradas aquelas com menos de 10 empregados. Para as empresas com
mais de 50 empregados, o saldo da ocupação se manteve praticamente
inalterado.

3. Padrão de emprego feminino

Não representa uma novidade no Brasil o fato de o mercado de trabalho
operar com elevada flexibilidade na demissão e contratação de trabalhadores.
Para se ter uma idéia, basta informar que, em 1999, apenas 24 milhões (33%)
dos 71 milhões de brasileiros ocupados possuíam contrato de trabalho.

Deste total de 24 milhões de trabalhadores com contrato de trabalho, cerca
de 9 milhões tiveram seus contratos de trabalho rompidos em 1999. Em
outras palavras, a taxa de demissão no Brasil alcançou, naquele ano, 38,1%
do conjunto de trabalhadores com contrato formal, segundo a Relação Anual
de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE).

Gráfico 8
Brasil – Variação do emprego formal por tamanho de

estabelecimento, segundo sexo, 1989-1999

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.
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Gráfico 9
Brasil – Distribuição do emprego com contrato por tempo de

serviço, segundo sexo, em 1999, em porcentagens

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

Entre as mulheres, a taxa de demissão é inferior à masculina. Em 1999, a
taxa de rotatividade no emprego com contrato de trabalho era de 32% para
as mulheres e de 42,1% para os homens, o que representa uma maior
rotatividade no trabalho para os homens.

De maneira geral, a instabilidade contratual é muito elevada no Brasil,
resultando em relações de trabalho pouco confiáveis e transparentes. Isso
pode ser observado na análise da distribuição dos trabalhadores por tempo
de serviço na mesma empresa. Em 1999, quase 58% do total da força de
trabalho assalariada formal tinha até três anos de serviço na mesma empresa.
No caso das mulheres, essa proporção era de 53,7% e, no caso dos homens,
era de 59,6%.
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Gráfico 10
Brasil – Evolução do índice do rendimento médio real,

segundo sexo, 1989-1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.

Por outro lado, somente 15,2% do total dos trabalhadores (14,9% no caso
das mulheres e 15,9% no caso dos homens) tinha contratos com mais de dez
anos na mesma empresa. Por meio desses indicadores, constata-se que o
padrão de emprego formal no Brasil é muito instável e que a instabilidade é
maior para os homens do que para as mulheres.

D. Rendimento médio do trabalho feminino nos anos 90

Da mesma maneira que a força de trabalho feminina registrou uma melhor
trajetória ocupacional durante os anos 90, a evolução do total dos rendimentos
também se mostrou mais positiva às mulheres do que aos homens. Em 1999,
por exemplo, o rendimento médio real feminino do total da ocupação foi
quase 30% superior ao de 1989, enquanto o rendimento médio real masculino
foi 14,7% menor no mesmo período de tempo, segundo a PNAD/IBGE.

Além da diferença na evolução do rendimento segundo sexo, percebe-se
também a presença de movimentos distintos no comportamento de longo
prazo na renda do trabalho. Em grande medida, a variação dos rendimentos
acompanhou as oscilações no nível de atividade do conjunto da economia
brasileira, conforme o próximo gráfico permite observar.

Entre 1990 e 1992, o rendimento médio acusou queda real tanto para homens
quanto para as mulheres (-32,9% para os primeiros e -16,3% para as
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segundas). No período 1993/1997 houve uma recuperação do rendimento
real, com elevação de 38,3% para o rendimento masculino e de 54,7% para
o rendimento feminino. De 1995 a 1999, o rendimento médio real das
mulheres aumentou 3,9%, enquanto o rendimento médio real masculino foi
reduzido em 8,6%.

Em síntese, observa-se que durante a recessão econômica (1990/1992), o
rendimento feminino perdeu menos poder aquisitivo do que o masculino.
Na recuperação econômica (1993/1997), o rendimento feminino médio real
aumentou bem mais que o rendimento médio real masculino; por sua vez,
no período de desaceleração da atividade produtiva (1998/99), enquanto o
rendimento feminino aumentou um pouco, o rendimento masculino perdeu
poder aquisitivo.

O saldo na evolução do rendimento durante a década dos 90 indica um
aumento de 28,9% no rendimento médio real feminino (1989-1999). No
caso do rendimento médio real masculino, o saldo foi negativo, com o ano
de 1999 registrando um valor 14,7% inferior ao de 1989.

Gráfico 11
Brasil – Evolução da relação entre o rendimento médio feminino

e o masculino, 1989-1999

Fonte: PNAD ajustada. Elaboração própria.
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Por isso, os anos 90 foram importantes no que se refere à redução das
desigualdades entre os rendimentos de homens e mulheres. Em 1989, o
rendimento médio da mulher equivalia a apenas 29,9% do rendimento médio
real masculino. Dez anos depois, o rendimento médio da mulher passou a
representar 45,2% do rendimento masculino3.

A diferença, entretanto, ainda é expressiva. A se manter a mesma tendência
verificada nos anos 90, a mulher teria o seu rendimento médio equiparado
ao masculino somente no ano 2022.

1. Salário do trabalho feminino com contrato

Uma vez identificadas as principais modificações ocorridas na evolução do
rendimento médio real na década de 1990, passa-se a analisar os aspectos
centrais da distribuição dos salários e dos empregos femininos com contrato
de trabalho. Dessa forma, passa-se a dispor de elementos mais amplos que
permitem uma melhor avaliação tanto do peso quanto do comportamento
do emprego das mulheres no segmento privado e formal do mercado de
trabalho. Para isso, tomam-se como referência tão-somente os indicadores
relacionados ao emprego privado formal, excluindo o serviço doméstico,
segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Nesse segmento do mercado de trabalho (assalariados privados com contrato)
a diferença entre o salário médio feminino e o masculino se reduz em 34,5%
nos anos 90. Em 1989, o salário médio feminino representava 70,4% do
salário médio masculino. Dez anos depois, o salário médio feminino passou
a representar 80,6% do salário médio masculino.

A redução da diferença salarial entre mulheres e homens deveu-se
principalmente ao fato de que a queda no poder aquisitivo do salário médio
masculino foi mais acentuada do que aquela experimentada pelo salário
médio feminino. Entre 1989 e 1999, o salário médio da força de trabalho

3 Esses dados se referem ao conjunto dos ocupados/as.
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assalariada com contrato no setor privado no Brasil sofreu uma redução de
20,4%: 22,6% foi a diminuição para o salário médio masculino e 11,4%
para o salário médio feminino4. A seguir, pode-se observar a composição do
rendimento e do emprego feminino no Brasil.

Gráfico 12
Brasil – Distribuição dos salários das mulheres por grandes regiões

geográficas, 1998 (Total = 100,0%)

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

4 Enquanto o salário médio real do segmento privado que emprega trabalhadores
assalariados com contrato formal e regulamentado registrou queda nos anos 90, o rendimento
médio do total da ocupação (formal e informal) feminina apresentou crescimento. Isso pode
ser explicado, em grande medida, pela expansão das formas de rendimento assalariado sem
registro, do serviço doméstico e de ocupações autônomas, especialmente durante os primeiros
anos de vigência do Plano Real.

Para o conjunto do emprego feminino formal, somente as regiões Centro-
Oeste e Sudeste apresentam maior participação relativa na massa de salários
do que no total do emprego, indicando a presença de salários relativamente
mais elevados. Nas demais grandes regiões geográficas do país, a participação
relativa dos salários na massa de salários é inferior ao peso relativo do
emprego no ano de 1998.
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Gráfico 14
Brasil – Distribuição dos salários das mulheres por faixa etária,

1998 (Total = 100,0%)

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

Gráfico 13
Brasil – Distribuição dos salários das mulheres por grandes setores

de atividade econômica, 1998 (Total = 100,0%)

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

Do ponto de vista do emprego e do salário feminino nos distintos setores de
atividade econômica, percebe-se que o salário termina pesando mais na massa
de salários do que o emprego no total do emprego no setor de serviços, o
que também indica a presença de salários relativamente mais elevados para
as mulheres nesse setor. Na indústria, comércio, agropecuária, entre outros,
o peso do salário no total da massa de salários encontra-se abaixo da
participação relativa do emprego. Somente no setor da construção civil há
equilíbrio na posição relativa dos salários e do emprego.

Quando a comparação do emprego e dos salários da força de trabalho
feminina é realizada por faixa etária, são observadas diferenças significativas
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no segmento jovem e nas faixas etárias mais avançadas. Para as pessoas
com idade entre 10 e 24 anos, o peso do emprego no total dos empregos
assalariados é quase 2,6 vezes superior à participação relativa do salário na
massa de salários, apontando a presença de salários mais baixos para os
empregados mais jovens.

Já no segmento etário de 40 a 64 anos, a participação relativa do salário é
quase 67% maior que o peso do emprego, registrando maiores salários
relativos aos ocupados deste mesmo segmento ocupacional. Para as mulheres
na faixa etária de 25 a 39 anos e de mais de 64 anos, o peso relativo do
salário e do emprego é equilibrado.

Gráfico 15
Brasil – Distribuição dos salários das mulheres por tamanho de

estabelecimento, 1998 (Total = 100,0%)

Fonte: Rais/MTE. Elaboração própria.

Na distribuição do emprego e dos salários da força de trabalho feminina por
tamanho de empresa, nota-se que é nas grandes empresas (com mais de 500
empregados) que se encontram os maiores salários. A diferença entre o peso
relativo do salário na massa de salários nesse segmento é 28,4% superior à
participação relativa do emprego no total do emprego assalariado formal.

Nas microempresas (com até nove empregados) e nas pequenas empresas
(entre 10 e 49 empregados), o peso relativo dos salários é inferior à
participação do emprego no total dos postos de trabalho assalariados,
indicando a presença de salários mais baixos. Somente nas médias empresas
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5 O segmento organizado compreende os postos de trabalho mais homogêneos, gerados
por empresas tipicamente capitalistas, que se fundamentam no uso difundido de empregos
regulares assalariados. O segmento não-organizado, em contrapartida, consiste nas formas
de ocupação mais heterogêneas, cuja orientação não assume característica tipicamente
capitalista, mais peculiar às formas de produção e consumo de economias com estágio no
subdesenvolvimento. Mais informações sobre o custo do trabalho nos segmentos do mercado
de trabalho ver: Pochmann, 1998.

(entre 50 e 499 empregados), há uma equivalência entre a participação
relativa do salário e do emprego.

E. Formação do custo do trabalho feminino

A composição do custo do trabalho no Brasil diferencia-se profundamente
entre distintos segmentos do mercado de trabalho. Ao contrário do que ocorre
nas economias avançadas, o país registra forte grau de desestruturação do
seu mercado de trabalho, favorecendo ainda mais a predominância de elevada
heterogeneidade no custo do trabalho.

O Brasil não constituiu um padrão homogêneo de formação do custo do
trabalho, pois não atingiu a condição salarial plena (com taxa de
assalariamento inferior a 3/5 do total da ocupação), mantém uma estrutura
tributária regressiva (sustentada por impostos indiretos e fortemente
concentrada em poucos e específicos segmentos socioeconômicos) e, ainda,
restringe fortemente as linhas de crédito ao consumo. No mercado de trabalho
brasileiro, portanto, coexistem dois processos diferenciados de formação
do custo do trabalho: aquele que ocorre no interior do segmento organizado
do mercado (emprego privado com contrato formal e regulamentado,
excluindo o serviço doméstico) e aquele que se observa no segmento não-
organizado do mercado de trabalho (ocupações informais e serviço
doméstico)5. A seguir, apresenta-se, sinteticamente, a formação do custo do
trabalho apenas no segmento organizado (formal) do mercado de trabalho
brasileiro, especialmente em relação ao emprego feminino.

1. Experiência brasileira na formação do custo do trabalho

Nos empregos do setor organizado do mercado de trabalho (emprego
assalariado com contrato formal), o custo do trabalho para o empregador
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segue uma sistemática não muito distinta da tendência verificada nas
economias avançadas6. Pelo fato de o país não registrar cultura generalizada
de contratação coletiva, o custo do trabalho no Brasil fundamenta-se na
legislação social e trabalhista.

De um lado, o salário bruto recebido pelo empregado não representa o único
custo salarial para a empresa, pois há outras despesas compulsórias que
atuam sobre a folha de pagamento, como o décimo-terceiro salário, o
adicional de 1/3 de férias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
e a multa de 40% sobre o montante depositado do FGTS, para os casos em
que ocorre ruptura no contrato de trabalho, sem justa causa, por parte da
empresa. Da mesma forma, o salário bruto significa tanto a remuneração
por unidade de tempo efetivamente trabalhado como também os dias pagos,
porém não-trabalhados, ou seja, o tempo de trabalho que é remunerado pelo
empregador sem que o empregado esteja disponível para o exercício do
trabalho na empresa (férias de 30 dias, repouso semanal remunerado, feriados
e ausências remuneradas).

De outro lado, a cotização patronal (custo não-salarial) representa um outro
conjunto de despesas que incidem sobre a folha de salários da empresa.
Fazem parte da cotização patronal as contribuições para o Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS), o seguro-acidentes de trabalho, o salário-
educação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o
Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e
Microempresas (Sebrae).

Deve-se destacar também que, diante de novidades legais instituídas
recentemente com as novas e mais flexíveis formas de contratos, passaram
a existir custos do trabalho ainda mais diferenciados, mesmo no interior do
segmento organizado do mercado de trabalho. Além do contrato por tempo
indeterminado, há o contrato por prazo determinado, por jornada parcial e
por período de experiência.

6  Esta parte foi realizada com base em Santos & Pochmann, 1997, cujos dados
originam-se de uma pesquisa mais ampla. Ver Cesit, 1994.
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Na comparação entre o contrato por tempo indeterminado e por tempo
determinado, nota-se, por exemplo, a diferença nos custos do trabalho
estimada em 9,13%, sendo de 14,04% correspondente à cotização patronal
e de 7,9% em relação ao salário bruto7.

7 Sobre isso ver mais em Pochmann, 1998.

Tabela 3
Brasil - Estrutura do custo do trabalho (contrato por tempo

indeterminado e por tempo determinado) no setor organizado para
o pessoal de produção (setor industrial)

1. Salário contratual, décimo-terceiro salário e adicional de 1/3 de férias.
2. FGTS, rescisão contratual e incidência do FGTS sobre o décimo-terceiro salário e sobre 1/

3 de férias.
3. Férias, descanso semanal remunerado, feriados e ausências remuneradas.
4. INSS, seguro-acidente de trabalho, salário-educação e Incra.
5. Sesi, Senai e Sebrae.
CI = Contrato por tempo indeterminado; CD = Contrato especial por tempo determinado.

Com referência à tabela 3, pode-se observar a distinta composição do custo
do trabalho para os dois principais tipos de contrato de trabalho no segmento
organizado (contrato por tempo indeterminado e por tempo determinado).
Observa-se que, para um custo total do trabalho de 100%, o salário bruto
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representa 79,9% no contrato por tempo indeterminado (CI) e de 81,1% no
contrato por tempo determinado (CD). Os adicionais ao salário contratual
computados devem-se exclusivamente às exigências estabelecidas pela
legislação social e trabalhista8.

Diante da diferenciação na formação do custo do trabalho imposta pela
legislação para os dois tipos de contratos de trabalho, podem ser estimadas
as cotizações patronais, ou seja, as despesas que o empregador realiza com
a contratação formal do trabalhador, sem que ela seja absorvida diretamente
pelo trabalhador empregado. Em outras palavras, trata-se do mecanismo de
financiamento das políticas públicas nacionais, mais conhecidas no Brasil
como encargos sociais (custo não-salarial).

O custo do trabalho para cada emprego assalariado por contrato por tempo
indeterminado no segmento organizado do mercado de trabalho é composto
de 20,07% de custo não-salarial9 e de 79,93% de custo salarial. Para cada
empregado com contrato por prazo determinado, a composição do custo do
trabalho é de 81,12% de custo salarial e de 18,88% de custo não-salarial.

2. Custo do trabalho no setor organizado do mercado de trabalho
para o emprego feminino

Conforme estabelecido pelo marco regulatório do mercado de trabalho há
algumas diferenciações na contratação tanto de homens e mulheres quanto
de adultos e menores. Apesar disso, a Constituição Federal em vigor e a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) procuram manter a equivalência
de direitos entre os sexos, conforme se pode ver abaixo.

 Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (artigo 5, II -
Constituição);
 Proibição de diferença de salários, de exercício de funções de critério de

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 7, XXX  –
Constituição);

8 Não estão incluídos os adicionais passíveis de imposição por intermédio da
negociação coletiva de trabalho ou de deliberação patronal.
9 Sobre esses dados ver também Amadeo, 1994, Dieese, 1997, Santos, 1995.
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 Preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho
feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial (artigo
372 – CLT).

Especialmente em relação ao emprego feminino deve-se destacar que existem
disposições legais destinadas a garantir proteção ao trabalho feminino tanto
no artigo 7o da Constituição Federal e no artigo 10o das disposições
transitórias quanto no Capítulo III da Consolidação das Leis do Trabalho:

 Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de
120 dias (artigo 7, XVIII – Constituição);
 Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos
específicos, nos termos da lei (artigo 7, XX – Constituição);
 Para os estabelecimentos com mais de 29 mulheres empregadas com mais
de 16 anos de idade, deve haver locais apropriados (no mínimo com
berçário, saleta de amamentação, cozinha dietética e instalação sanitária)
para a amamentação e assistência aos filhos/as (artigos 389 e 400 – CLT);
 Garantias à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais

direitos, de transferência de função quando as condições de saúde assim
exigirem e dispensa do horário de trabalho para realização de, no mínimo,
seis consultas médicas e demais exames complementares (artigo 392 –
CLT);
 No caso de aborto não-criminoso, comprovado por médico, a mulher tem

direito a repouso de duas semanas (artigo 395 – CLT);
 Proibição do trabalho da mulher grávida no período de quatro semanas
antes e oito semanas depois do parto (artigo 392 – CLT);
 Durante o período de licença-maternidade, a mulher terá direito ao salário

integral e, quando variável, calculado com base na média dos últimos
seis meses de trabalho, bem como a direitos e vantagens adquiridas (artigo
393 – CLT);
 Para a amamentação do próprio filho, a mulher terá direito a dois descansos
especiais de meia hora cada um durante a jornada normal de trabalho até
o filho/a completar seis meses de idade (artigo 396 – CLT);
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 Proibida a dispensa de empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto (artigo 10 das Disposições
Transitórias – Constituição);
 Proibição de emprego de mulher em atividades que demandam esforço
físico superior a 20 quilos no trabalho contínuo e de 25 quilos no trabalho
ocasional (artigo 490 – CLT).

Em função disso, deve-se procurar estimar o impacto quantitativo decorrente
do regime de proteção legal sobre o custo do trabalho feminino. Da mesma
forma que para os empregados do sexo masculino, o salário bruto recebido
pela empregada não é o único componente do custo salarial para a empresa,
havendo outras despesas compulsórias que atuam sobre a folha de pagamento,
conforme anteriormente destacado (décimo-terceiro salário, adicional de 1/
3 de férias, FGTS e multa de 40% sobre o montante depositado do FGTS,
para os casos em que ocorre ruptura no contrato de trabalho, sem justa causa,
por parte da empresa)10.

Mas em relação ao emprego feminino deve-se também levar em consideração
despesas adicionais decorrentes da proteção legal à maternidade, assim como
de certas normas especiais de proteção das mulheres no local de trabalho.
Os custos derivados da maternidade e do cuidado infantil, segundo a
legislação vigente no Brasil, compreendem os seguintes itens:

 Estabilidade trabalhista obrigatória;
 Condições especiais para realização do trabalho;
 Licenças de trabalho para consultas médicas e exames;
 Horário reduzido para amamentação;
 Salas especiais para a amamentação.

10 No caso do salário bruto deve-se ressaltar que ele se constitui tanto na remuneração
por unidade de tempo efetivamente trabalhado, quanto nos dias pagos, porém não-trabalhados,
ou seja o tempo de trabalho remunerado pelo empregador sem que o empregado esteja
disponível para o exercício do trabalho na empresa (férias de 30 dias, repouso semanal
remunerado, feriado e ausência remunerada).
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Tabela 4
Brasil – Custo salarial: itens de despesas incidentes sobre a folha

de pagamento como proporção do salário contratual mensal
feminino (sem custo maternidade)

11 Contribuições para o INSS, o seguro-acidente de trabalho, o salário-educação, o
Incra, o Sesi, o Senai e o Sebrae.

E, como custo derivado de proteção especial ao emprego feminino, também
faz parte:

 Impedimento para realização de trabalho com maior força física.

Quanto aos gastos referentes à cotização patronal (encargos sociais) que
têm incidência sobre a folha de salários da empresa não há diferença entre
homens e mulheres11. Também em relação às novidades legais instituídas
recentemente com formas mais flexíveis de contratos, que levaram a custos
do trabalho ainda mais diferenciados, não há distinção introduzida por sexo.
Em geral, o custo salarial é de 23,04% sobre o salário-base do trabalhador,
quando é considerada a relação entre a totalidade dos adicionais de
rendimentos que o trabalhador recebe e o seu salário contratual, registrado
no contrato regular e regulamentado.

1. Salário contratual mensal igual ao índice 100.
2 . 100,00/12 meses.
3. (1/3 X 100,00) /12 meses.
4. 8% X 100,00.
5. 8% X 11,11.
6. Dados estimados pela pesquisa do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho

(Cesit), 1994.
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Não há diferença na formação do custo do trabalho para homem e mulher,
considerando-se tão somente o que definem os parâmetros reguladores do
mercado de trabalho brasileiro. Entretanto, na presença de trabalhadora
gestante e posteriormente com filho/a até seis meses, termina por alterar-se
a composição do custo do trabalho decorrente das medidas previamente
estabelecidas pela legislação social e trabalhista.

Neste caso deve-se levar em consideração as seguintes informações para
estimar o custo adicional do emprego feminino para as empresas: (i)
quantidade de mulheres que utiliza a licença-maternidade e (ii) quantidade
de empresas comprometidas com o atendimento de mulher com filho/a de
até seis meses. Conforme informações do Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS) foram atendidas 199,2 mil mulheres com licença
maternidade no ano de 199912.

Considerando-se que no ano de 1999 foram pagos pelo MPAS 199,2 mil
salários-maternidade num universo de 9,4 milhões de mulheres empregadas
com contrato de trabalho no setor privado (sem o serviço doméstico), chega-
se a proporção de 2,1% mulheres com acesso à licença-maternidade no Brasil
nesse ano. Nos dois anos anteriores (1998 e 1997) essa proporção foi
significativamente inferior: respectivamente, 1,5% e 1,3% do conjunto das
mulheres com contrato formal de trabalho tiveram acesso ao salário-
maternidade.

Em relação às salas de amamentação e ao horário reduzido para mães com
filhos/as de até seis meses, deve-se observar que na prática a empresa possui
cerca de três meses de compromisso legal com a empregada. Como a licença-
maternidade é de 120 dias, que podem ser distribuídos antes (30 dias) e
depois do nascimento (90 dias), o retorno da mãe ao trabalho tende a ocorrer
quando a criança já se encontra com três meses de idade. Ou seja, restam
apenas mais três meses de obrigação legal da empresa com relação à
facilitação da amamentação.

12 Com a mudança na forma de pagamento do auxílio-maternidade houve acréscimo
de 36% na quantidade de pagamentos do salário-maternidade, segundo o MPAS. Em vez do
antigo procedimento em que a empresa pagava o benefício para a mulher gestante e depois
descontava no pagamento dos encargos empresariais ao MPAS, atualmente a mulher gestante
vai até o posto de atendimento do MPAS e recebe diretamente o salário-maternidade, sem a
interferência do empregador.



Questionando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres

96

1. Salário contratual mensal igual ao índice 100, descontando 4 meses de salários que a
empresa deixa de pagar, pois a previdência financia o salário da mulher durante a licença-
maternidade (4/12. 100 = 33,33).

2. 100,00/12 meses.
3. (1/3 X 100,00) /12 meses.
4. 8% X 100,00.
5. 8% X 11,11.
6. Dados estimados pela pesquisa do Cesit 1994.
7. Horas de lactância de 2,59%, auxílio-creche de 3,53% do custo do trabalho, considerando-

se R$ 58 multiplicado por 3 meses (R$174) e relacionado ao montante do custo do trabalho,
e de 7,69% de adicionais de pagamentos patronais para o prazo de 4 meses de vigência da
licença-maternidade resultam em 13,81.

* O "efeito substituição" resulta da contratação adicional de um/a trabalhador/a para substituir
a trabalhadora durante a licença-maternidade.

Tabela 5
Brasil – Custo salarial: itens de despesas incidentes sobre a folha

de pagamento como proporção do salário contratual mensal
feminino (com custo maternidade, mas sem efeito substituição*)

Talvez por isso é que no Brasil exista uma cultura patronal de optar pelo
pagamento do chamado auxílio em dinheiro, auxílio de creche conveniada
e/ou reembolso até certa quantia em dinheiro em vez de manter um lugar
especial destinado a esse fim no interior da empresa. Em conformidade
com o banco de dados sobre acordos coletivos de trabalho de
responsabilidade do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), os valores pagos pelas empresas são muito
distintos, encontrando-se num intervalo de R$ 35 a R$ 120 mensais.
Considerando-se o valor médio equivalente ao banco de dados do Dieese,
chega-se ao valor de R$ 58 ao mês.
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Em função disso, pode-se estimar o custo adicional salarial para duas
situações distintas. Na primeira, chega-se ao custo adicional pelo emprego
feminino de 13,81%, considerando que a empresa durante o período de
licença-maternidade (120 dias), apesar de estar liberada do pagamento do
salário da empregada, mantém o custo com adicionais de FGTS, décimo-
terceiro salário, férias e 1/3 de férias. Todavia, quando se considera que a
empresa terá quatro meses de gastos a menos com a empregada no ano,
decorrente da licença-maternidade, o custo médio anual sofre uma redução
de 22,12%, quando considerado o custo salarial médio {(95,82 . 100 : 123,04)
– 100,0}13.

13 Na contabilização do custo do trabalho não se encontram definidos possíveis gastos
contratuais referentes ao processo de negociação coletiva entre sindicatos de trabalhadores
e empregadores, bem como os possíveis adicionais de custos relativos ao treinamento da
mão-de-obra ou variação na produtividade quando há substituição ou não de trabalhadores,
como no caso da licença-maternidade, nem tampouco em relação à variação do uso das
horas extras, especialmente quando não há substituição de empregada durante o período de
licença-maternidade. A ausência de estimativas destes possíveis adicionais de custos justifica-
se pela inexistência de informações precisas e confiáveis. Diante disso, optou-se por estimar
tão somente o custo do trabalho que resulta da aplicação pura e simples da legislação social
e trabalhista, não fazendo referência à dinâmica contratual microeconômica. Para isso, seria
necessária a realização de uma pesquisa de campo, a partir do conhecimento da realidade
contábil das empresas, considerando-se não apenas a profunda heterogeneidade existente
no sistema produtivo mas também a dimensão geográfica, especialmente num país de
dimensões continentais como o Brasil.
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Tabela 6
Brasil – Custo salarial: itens de despesas incidentes sobre a folha

de pagamento como proporção do salário contratual mensal
feminino (com custo maternidade, mas com efeito substituição*)

1. Salário contratual mensal igual ao índice 100, descontando 4 meses de salários que a
empresa deixa de pagar, pois a previdência financia o salário da mulher durante a licença-
maternidade (4/12 . 100 = 33,33).

2. 100,00/12 meses.
3. (1/3 X 100,00) /12 meses.
4. 8% X 100,00.
5. 8% X 11,11.
6. Dados estimados pela pesquisa do Cesit 1994.
7. Horas de lactância de 2,59%, auxílio-creche de 3,53% do custo do trabalho, considerando-

se R$ 58 multiplicado por 3 meses (R$174) e relacionado ao montante do custo do trabalho,
e de 7,69% de adicionais de pagamentos patronais para o prazo de 4 meses de vigência da
licença maternidade resultam em 13,81.

8. Custos da contratação e demissão de um/a trabalhador/a pelo período de quatro meses,
considerando salário equivalente.

*O “efeito substituição” resulta da contratação adicional de um/a trabalhador/a para substituir
a trabalhadora durante a licença-maternidade.

Quando não há substituição imediata da função exercida durante o período
de licença-maternidade, observa-se, de um lado, o aumento na intensidade
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do trabalho para os/as empregados/as que permanecem na empresa. De outro
lado, ocorre a redução do custo salarial da trabalhadora que recebe salário-
maternidade.

Tabela 7
Brasil – Custo não-salarial: itens incidentes sobre a folha de

pagamento como proporção do total de rendimentos monetários
do empregado feminino (sem licença-maternidade)

Fonte: Legislação trabalhista. Elaborado pelo Cesit (1994).

*A incidência do INSS e dos demais encargos dessa coluna ocorre sobre a base 111,11, que
corresponde ao salário contratual (100,00), décimo-terceiro salário (8,33) e adicional de 1/
3 de férias (2,78). Ou seja, a base de incidência desses encargos é o total de rendimentos
monetários do trabalhador, excluindo os valores correspondentes à rescisão contratual
(3,04%) e o FGTS, que não fazem parte da folha e sobre os quais não incidem encargos.
Para maiores detalhes veja: Cesit, 1994
**Os dados foram obtidos através da divisão da coluna valor absoluto dos encargos pelo
total de rendimentos monetários do trabalhador – que é igual a 123,04.

Observação: As férias, os repousos semanais remunerados, os feriados, as ausências
remuneradas motivadas por várias razões (como motivos cívicos, pessoais e outros), isto é,
o tempo remunerado que o empregado não fica disponível para o trabalho na empresa,
claramente estão associados às condições de remuneração por unidade de tempo efetivamente
trabalhado. Eles não constam na lista como encargos sociais, pois consideramos que o
rendimento monetário do trabalhador é despendido tendo em vista o tempo efetivamente
trabalhado. Assim, a base 100,00 e os outros rendimentos incidentes referem-se à remuneração
que é feita aos trabalhadores já considerando determinado número de horas trabalhadas (o
que significa já incluir na determinação dos rendimentos o tempo não-trabalhado, o qual
sempre pode ser previsto em função da legislação vigente).
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Tabela 8
Brasil – Custo não salarial: itens incidentes sobre a folha de

pagamento como proporção do total de rendimentos monetários
do empregado do sexo feminino no caso da licença-maternidade

sem a contratação de mais um/a trabalhador/a

Fonte: Legislação trabalhista. Elaborado pelo Cesit (1994).
*A incidência do INSS e dos demais encargos dessa coluna ocorre sobre a base de 77,77,
que corresponde ao salário contratual (66,66), décimo-terceiro salário (8,33) e adicional de
1/3 de férias (2,78). Ou seja, a base de incidência desses encargos é o total de rendimentos
monetários do trabalhador, excluindo os valores correspondentes à rescisão contratual (2,03%)
e o FGTS, que não fazem parte da folha e sobre os quais não incidem encargos. Para maiores
detalhes veja: Cesit, 1994
**Os dados foram obtidos através da divisão da coluna valor absoluto dos encargos pelo
total de rendimentos monetários do trabalhador – que é igual a 95,82.

Considerando-se a contratação de um/a trabalhador/a adicional para a
substituição da empregada no período de 120 dias que dura a licença
maternidade, o custo salarial da mulher é elevado em mais 11,21% para a
empresa, quando considerado o custo salarial médio {(136,83 . 100 : 123,04)
– 100}. Esta é a segunda situação de estimativa sobre o custo do trabalho
feminino, ou seja, a que leva em conta a possibilidade de substituição da
empregada durante a licença-maternidade.

Ao se considerar a repercussão dos diferenciais de custos salariais nos custos
não-salariais do emprego feminino, pode-se constatar que o custo total do
trabalho sofre algumas alterações. Em geral, o custo não-salarial médio que
decorre da aplicação da legislação social e trabalhista no Brasil é estimado em
25,10% sobre o custo salarial, conforme se pode observar no próximo quadro.
Do ponto de vista de gênero, há diferenças a serem explicitadas mais a frente.
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No caso do custo não-salarial decorrente da presença da licença-maternidade,
percebe-se uma diminuição de 30,01% {(21,62 . 100 : 30,89) - 100,0)}
sempre que se relaciona o custo não-salarial de um contrato feminino sem a
licença-maternidade. Isso ocorre devido ao menor salário base anual (sem a
presença de 4 meses de salários pagos pelo MPAS) e, por conseqüência, à
diminuição do custo salarial, conforme o quadro anterior.

Por fim, levando-se em conta o custo não-salarial que decorre da presença
da licença-maternidade e da contratação de empregado/a substituto/a por
um prazo de 120 dias, constata-se uma elevação de 3,33% se comparado ao
custo do trabalho feminino sem licença-maternidade {(31,92 . 100 : 30,89)
- 100,0}. Assim, o emprego adicional de mais um/a empregado/a para
temporariamente (4 meses) substituir uma mulher empregada com licença-
maternidade, resulta numa pequena elevação do custo não-salarial.
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Ao somarem-se os custos salariais e não-salariais obtém-se o custo total do
trabalho feminino. No caso da contratação de uma empregada sem a presença
das despesas adicionais relativas à maternidade, o custo total do trabalho
feminino atinge o índice relativo de 153,93 (123,04 de custo salarial mais
30,89 de custo não-salarial), resultando no custo salarial responsável por
79,93% (123,04 . 100 : 153,93) do custo total do trabalho e o custo não-
salarial por 20,07% (30,89 . 100 : 153,93).

Tabela 9
Brasil – Custo não-salarial: itens incidentes sobre a folha de

pagamento como proporção do total de rendimentos monetários
do empregado do sexo feminino no caso da licença-maternidade

com a contratação de mais um/a trabalhador/a

Fonte: Legislação trabalhista. Elaborado pelo Cesit (1994).

*A incidência do INSS e dos demais encargos dessa coluna ocorre sobre a base 114,81, que
corresponde ao salário contratual (66,66), décimo-terceiro salário (8,33), adicional de 1/3
de férias (2,78) e acréscimos relativos ao custo de mais um empregado no prazo de quatro
meses (substituição) estimado em 37,04. Ou seja, a base de incidência desses encargos é o
total de rendimentos monetários do trabalhador, excluindo os valores correspondentes à
rescisão contratual (3,04%) e o FGTS, que não fazem parte da folha e sobre os quais não
incidem encargos. Para maiores detalhes veja: Cesit, 1994.
**Os dados foram obtidos através da divisão da coluna valor absoluto dos encargos pelo
total de rendimentos monetários do trabalhador – que é igual a 136,83.
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Para a empresa que possui empregada com licença-maternidade, mas que
não utiliza a contratação de um/a outro/a empregado/a substituto/a, o custo
total do trabalho feminino atinge o índice relativo de 117,44 (95,82 de custo
salarial mais 21,62 de custo não-salarial), implicando composição do custo
total do trabalho feminino de 81,59% relativa ao custo salarial (95,82 . 100
: 117,44). O custo não-salarial como proporção do custo total do trabalho
feminino é de 18,41% (21,62 . 100 : 117,44). Na comparação do custo total
do trabalho feminino com os adicionais relativos ao regime de proteção à
maternidade – sem a contratação de um/a trabalhador/a adicional/a substituto/
a – com o custo total do trabalho feminino simples, há uma queda de 23,71%
(117,44 . 100 : 153,93), basicamente devido à redução de quatro meses de
salário-maternidade pagos pela previdência social.

Tabela 10
Brasil - Estruturas do custo total do trabalho feminino

1. Salário contratual, décimo-terceiro salário e adicional de 1/3 de férias.
2. FGTS, rescisão contratual e incidência do FGTS sobre o décimo-terceiro salário e sobre 1/

3 de férias.
3. Férias, descanso semanal remunerado, feriados e ausências remuneradas.
4. INSS, seguro-acidente de trabalho, salário-educação e Incra.
5. Sesi, Senai e Sebrae.
C P = Custo do trabalho padrão; C Ma= Custo do trabalho com licença-maternidade; CMa/
Su = Custo do trabalho com licença-maternidade e substituição de mão-de-obra por um
emprego temporário
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Por fim, quando há contratação de um/a empregado/a durante o período de
120 dias da licença-maternidade, o custo total do trabalho feminino atinge o
índice relativo de 168,75 (136,83 de custo salarial mais 31,92 de custo não-
salarial), resultando na estrutura do custo total do trabalho feminino de
81,08% de custo salarial (136,83 . 100 : 168,75). O custo não-salarial como
proporção do custo total do trabalho feminino representa 18,92% (31,92 .
100 : 168,75).
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Tabela 11
Brasil – Custo total do trabalho (comparativo)

1. Salário contratual mensal igual ao índice 100, descontando 4 meses de salários que a
empresa deixa de pagar, pois a previdência financia o salário da mulher durante a licença-
maternidade (4/12 . 100 = 33,33).

2. 100,00/12 meses.
3. (1/3 X 100,00) /12 meses.
4. 8% X 100,00.

continua...
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continuação...
5. 8% X 11,11.
6. Dados estimados pela pesquisa do CESIT 1994.
7. Horas de lactância de 2,59%, auxílio-creche de 3,53% do custo do trabalho, considerando-

se R$ 58 multiplicado por 3 meses (R$174) e relacionado ao montante do custo do trabalho,
e de 7,69% de adicionais de pagamentos patronais para o prazo de quatro meses de vigência
da licença-maternidade resultam em 13,81.

8. Custos da contratação e demissão de um trabalhador pelo período de quatro meses,
considerando salário equivalente.

Se comparado o custo total do trabalho feminino (incluindo os adicionais
relativos ao regime de proteção à maternidade) com a contratação de um/a
trabalhador/a adicional substituto/a considerando o custo total do trabalho
feminino simples (ou seja, sem regime de proteção à maternidade) há uma
elevação de 9,63% (168,75 . 100 : 153,93).

As mais distintas composições do custo total do trabalho feminino são
apresentadas no quadro anterior. As diferenças estão diretamente associadas
à presença dos adicionais que decorrem do regime de proteção social e
trabalhista da maternidade no Brasil no emprego assalariado com contrato
formal.

F. Considerações gerais

De acordo com o presente texto foi possível conhecer melhor a dimensão
do custo do trabalho no Brasil, especialmente quando relacionado às
diferenças de gênero. Uma vez identificada a evolução do emprego e do
rendimento feminino ao longo dos anos 90, tratou-se de identificar os
distintos custos do trabalho total e feminino.

Sem desejar incorrer nos tradicionais enganos e omissões algumas vezes
presentes nos estudos que tratam da mensuração do custo do trabalho e, por
decorrência, nas análises dos chamados encargos sociais, optou-se por adotar
uma metodologia de uso corrente em nível internacional para investigar o
custo do trabalho e sua evolução recente no Brasil.

Em síntese, o emprego, a remuneração e o custo do trabalho feminino nos
anos 90 convergiram para uma aproximação com o emprego, remuneração
e custo do trabalho masculino. A despeito das críticas dirigidas à maior
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proteção e à ampliação dos direitos relativos ao emprego feminino, garantidas
pela Constituição Federal de 1989, não foram observados os prejuízos
anunciados. Pelo contrário, o emprego e o rendimento médio feminino
cresceram acima do masculino.
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A. Introdução

As atuais tendências de globalização da economia e de acirramento da
competição internacional deram destaque às discussões sobre os custos do
trabalho. De fato, numa realidade em que os mercados são disputados palmo
a palmo pelas empresas, as questões relacionadas ao preço e à qualidade da
mão-de-obra e, por sua vez, suas conseqüências sobre a competitividade
dos produtos, assumem o centro da discussão. Se adicionarmos a esta
realidade o expressivo aumento do emprego feminino no mundo industrial
de forma geral, o tema dos custos do trabalho feminino adquire grande
importância, seja para os trabalhadores, trabalhadoras e sindicatos, seja para
as empresas, embora, conforme veremos adiante, essa preocupação venha
se expressando ainda muito pouco nas reflexões sobre políticas de recursos
humanos.

O tema emerge como uma questão extremamente complexa. Por um lado, o
fato de o aumento do emprego feminino não ter sido acompanhado por
mudanças culturais que impliquem uma divisão mais eqüânime das
responsabilidades relacionadas à reprodução familiar e ao trabalho doméstico
entre os sexos tem sido responsável pela manutenção de importantes
desigualdades de oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho,
já que contribui para alimentar imagens e representações do trabalho feminino
(pouco condizentes com a realidade, como veremos a seguir), que o
consideram como mais oneroso do que o masculino (devido aos custos
relacionados à proteção à maternidade e ao cuidado infantil), bem como
menos responsável e comprometido com a empresa. Por outro lado, a
inexistência de pesquisas que permitam esclarecer o tema de forma mais
objetiva tem alimentado a manutenção de tais imagens, apesar de sua pouca
vinculação com a realidade.

Essas são as questões que buscaremos discutir a partir da análise de uma
pesquisa desenvolvida em sete empresas dos setores químico e metalúrgico
da região do Grande ABC paulista durante o ano 2000 e de entrevistas em
profundidade realizadas em três delas. A pesquisa integrou o Projeto Regional
sobre "Custos do trabalho desagregados por sexo" realizado pela OIT em
cinco países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai).
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B. Metodologia

A escolha das empresas a serem pesquisadas apoiou-se em três critérios
fundamentais. O primeiro foi a localização no ABC, pela importância que
esta região continua a desempenhar na economia do país1 e também por ser
palco de um profundo processo de reconversão produtiva, com destacada
participação dos sindicatos e movimentos sociais da região (Leite, 2003).
Esse processo, com forte impacto nas políticas de recursos humanos das
empresas, poderia estar levando-as a reavaliar algumas questões relacionadas
ao trabalho feminino. O segundo critério baseou-se no princípio de abordar
os dois setores econômicos mais significativos da região. O terceiro
relacionou-se à preocupação de investigar as cadeias produtivas em seu
conjunto, selecionando para a amostra um número mais ou menos semelhante
de grandes empresas-líderes e de fornecedores de tamanho médio. Não foi
possível, entretanto, obter uma amostra tão expressiva quanto se imaginava,
devido ao baixo retorno das empresas. A recusa ou a resistência empresarial
em participar da pesquisa nos levou a mudar mais de uma vez de metodologia.

Como a questão dos custos do trabalho tem sido muito debatida no Brasil
nos últimos anos, nossa expectativa era de que haveria grande interesse em
participar da investigação. Além disso, supúnhamos que a pesquisa poderia
se converter em um instrumento de auto-avaliação das políticas internas de
recursos para a própria empresa. Não foi isso, contudo, o que aconteceu. As
empresas contatadas reagiram negativamente ao tamanho, à especificidade
e ao nível de detalhamento do questionário, além da extensão do período a
ser analisado, um ano, que foi considerado muito longo. A fim de conseguir
um retorno mais significativo, optou-se por alterar o questionário. O período
abordado foi encurtado de doze para três meses e algumas perguntas foram
simplificadas. Mesmo depois dessa reformulação, não obtivemos o retorno
esperado. Dos cinqüenta questionários que enviamos nessa fase, somente
dois foram respondidos 2. Em função disso, decidiu-se que o baixo retorno
das empresas seria complementado com entrevistas em profundidade a serem
realizadas, no caso brasileiro, em três empresas, dentre as que tinham melhor
respondido o questionário.

1 Concentrando aproximadamente 8% do PIB nacional.
2 Para que estes dois questionários pudessem ficar em conformidade com os demais,
seus dados foram multiplicados por quatro.
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A conclusão que podemos tirar é que as dificuldades da pesquisa
relacionaram-se a dois problemas, de ordem diversa, embora profundamente
imbricados. Em primeiro lugar, havia um receio por parte das empresas de
que a revelação dos dados sobre os diversos itens relacionados ao custo da
mão-de-obra poderia transformar-se em instrumento para algum tipo de
sindicância, sobretudo por parte do Estado. Este tipo de preocupação aflorou
claramente nas entrevistas, na forma de receios de que a pesquisa tivesse
algum tipo de vinculação com o governo e pudesse servir de base para futuras
fiscalizações.

Por outro lado, as perguntas formuladas demandavam, por parte das
empresas, um esforço para tornar disponíveis dados considerados sigilosos
(os dados de pessoal encaixam-se perfeitamente nesta categoria) e que
deveriam estar sistematizados por um período de tempo (doze meses) que,
muitas vezes, excedia o seu ano fiscal; ou seja, alguns dos dados que se
pretendia explorar ou não estavam organizados ou encontravam-se em
“arquivo morto”. Responder ao questionário implicava, portanto, o
deslocamento de um funcionário para se ocupar exclusivamente do assunto
durante um certo tempo, o que nem sempre era visto com bons olhos pelos
gerentes.

Analisando os questionários preenchidos, notou-se que os entrevistados
respondiam questões qualitativas, que exigiam um posicionamento mais
pessoal sobre um determinado assunto, com mais facilidade do que as
quantitativas.

É importante considerar ainda que, embora o tema dos custos do trabalho
seja profundamente atual, ao ser enfocado sob o ponto de vista de gênero,
ele assume uma nova dimensão, sobre a qual a reflexão das empresas ainda
é muito incipiente. Isto ficou evidenciado nas entrevistas: quando indagados
a respeito dos custos do trabalho feminino, alguns dos entrevistados
respondiam simplesmente “nunca pensei sobre isso” ou “não sei responder,
porque jamais essa questão me passou pela cabeça”.

C. Resultados: os custos do trabalho feminino em números

Trata-se de um lugar-comum atribuir ao trabalho feminino um custo superior
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ao masculino devido à maternidade e às responsabilidades que recaem sobre
a mulher em relação ao cuidado infantil. Isso tem várias implicações relativas
à inserção das mulheres no mercado de trabalho: maiores dificuldades de
acesso, confinamento aos postos de menor responsabilidade e menor
remuneração, dificuldade de promoção, desvalorização salarial em relação
ao trabalho masculino etc. Há, entretanto, um conjunto de estudos recentes
demonstrando que esse imaginário guarda pouca relação com os fatos
(Segnini, 1998; Todaro, Godoy e Abramo, 2000; Leite, 2003; Lerda y Todaro,
1997).

Esta pesquisa visa contribuir para esse debate ao analisar dados levantados
de duas formas: 1) questionários sobre os montantes efetivamente gastos
pelas empresas com a proteção legal à maternidade, o cuidado infantil, os
diferentes tipos de ausências no trabalho e as necessidades de substituição
em caso de ausência; e 2) entrevistas em profundidade realizadas com os
gerentes das empresas que responderam os questionários de forma mais
consistente.

Devido ao baixo índice de respostas, os dados que serão analisados em
seguida não podem ser tomados como estatisticamente representativos. As
tabelas construídas a partir deles devem ser consideradas mais como
indicadores de problemas e tendências existentes em algumas empresas,
que podem vir a ser estudados em futuras pesquisas com maior profundidade.
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Tabela 1
Empresas, segundo o setor, a atividade específica e o número de

empregados, desagregados por sexo (números absolutos e relativos)

Comparando-se o número de trabalhadores com o de trabalhadoras, verifica-
se que os homens constituem maioria absoluta em todas as empresas, com
índices superiores a 70%. Em relação ao total geral de empregados, os
homens representam 87,9%, enquanto as mulheres somente 12,1%. Observe-
se, entretanto, que, comparando-se as médias dos setores entre si, teríamos
uma maior porcentagem de mulheres no setor químico (17,2%) do que no
metalúrgico (12,5%), e que a empresa com maior proporção de mulheres
encontra-se no primeiro setor. Estas porcentagens se aproximam dos dados
da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e
Emprego (Rais/MTE)3 que registram uma maior concentração de mão-de-
obra feminina no setor químico (por volta de 30%) do que no automobilístico4

(para o qual as cifras não atingem os 10%) na região (Guimarães e Consoni,
2000).

3 Os dados são fornecidos pelas próprias empresas.
4 Embora nem todas as empresas pesquisadas do setor metalúrgico pertençam ao ramo
automobilístico, consideramos procedente tal comparação, tendo em vista que existe uma
única empresa metalúrgica não pertencente a este setor (empresa 6), e, além disso, é a que
conta com o menor número de trabalhadores. É importante não perder de vista, todavia, que
tais comparações são apenas aproximativas, devendo ser tomadas, portanto, com os devidos
cuidados e relatividade.

1. Caracterização geral da amostra
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2. Tipos de contrato

De acordo com o que se pode observar na tabela 2, os contratos por tempo
indeterminado predominam amplamente nas empresas pesquisadas
(aproximadamente 99% do total). Apesar de o número reduzido de empresas
pesquisadas não nos permitir trabalhar com dados estatisticamente
representativos, vale destacar a incidência ligeiramente inferior de contratos
por tempo indeterminado para as mulheres (94,4%) em relação aos homens
(99,6%). Tal diferença pode sugerir uma preferência das empresas por outras
formas de contrato a fim de evitar mais facilmente as suas obrigações legais
relacionadas à maternidade.

Tabela 2
Tipos de contrato

3. Faixa etária

Os dados relativos à idade indicam uma grande concentração de trabalhadores
na faixa dos 26 aos 40 anos, tanto no caso dos homens quanto no das
mulheres. Estes dados podem estar refletindo simultaneamente duas
tendências: 1) maior dificuldade de inserção dos jovens (18 a 25 anos) no
mercado de trabalho, o que conflui com as conclusões de Pochmann5; e 2)
maior participação das mulheres em idade reprodutiva, mesmo que a
porcentagem de mulheres nessa faixa etária (18-40 anos) seja ligeiramente
inferior à dos homens (respectivamente, 74,5% e 75,8%), e as entrevistas
em profundidade sugiram que a discriminação das mulheres casadas e com
filhos ainda aconteça nos setores de recursos humanos6.

5 Capítulo 2 deste livro.
6 As estatísticas gerais, tanto no caso do Brasil, como do conjunto da América Latina,
indicam que, efetivamente, o maior índice de crescimento na taxa de participação feminina
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Tabela 3
Faixa Etária

* A empresa 6 não respondeu, portanto esta tabela foi construída com 66 empregados a
menos.

4. Rotatividade

Apesar da prevalência do emprego formal e da expansão do emprego
assalariado feminino com carteira assinada (Pochmann, 2000), os dados
sobre tempo de serviço indicam taxas de rotatividade levemente superiores
entre as mulheres, concentradas na faixa de 1 a 5 anos de casa (34,5%),
enquanto os homens encontram-se em maior proporção na faixa acima dos
dez anos (34,1%). É importante notar, contudo, que esta última porcentagem
difere muito pouco daquela relacionada à faixa de 1 a 5 anos, que é de
33,4%, indicando alta rotatividade também entre os homens. Entretanto, se
somarmos as duas faixas iniciais (até 1 ano e de 1 a 5 anos) as porcentagens
chegam a 55,6% para as mulheres e a 41,5% para os homens, indicando
uma maior instabilidade no emprego das primeiras.

Esses dados divergem das estatísticas gerais disponíveis para o conjunto
dos assalariados com contrato formal de trabalho (Rais, citada por Pochmann,
2000) sobre o período de permanência dos trabalhadores na mesma empresa,
segundo as quais o emprego formal é mais instável para os homens do que
para as mulheres. É bem possível que esta diferença indique uma situação
particular dos setores analisados, nos quais há não só um nítido predomínio
da força de trabalho masculina, como também uma significativa concentração
desta nos postos mais qualificados e, portanto, nos quais o emprego tende a
ser mais estável. De fato, os dados das empresas analisadas na nossa pesquisa

 se verifica entre as mulheres casadas e que se encontram na faixa etária que corresponde ao
período reprodutivo (Arriagada, 1997; Bruschini e Lombardi, 2000).
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Tabela 4
Rotatividade

* Foram excluídos 13 contratos que não são por prazo indeterminado.

confluem com os da Rais, que também apontam de forma geral para taxas
maiores de rotatividade entre as mulheres nos setores químico e
automobilístico do ABC (Guimarães e Consoni, 2000).

5. Admissões e demissões

Quando se consideram os dados relativos à admissão, observa-se que as
empresas contrataram nos 12 meses anteriores à pesquisa cerca de 199 novos
funcionários: 178 homens (89,4%) e 22 mulheres (11%). Esses dados indicam
uma proporção ligeiramente menor de contratações de mulheres do que
aquela observada no total do emprego feminino (12,1%, conforme a tabela
1), sugerindo, portanto, uma leve tendência à diminuição da participação de
mulheres no conjunto da mão-de-obra das empresas pesquisadas. As
admissões foram realizadas, em sua quase totalidade, com base em contratos
por tempo indeterminado. A exceção corresponde a apenas um caso, que se
refere a uma mulher contratada por tempo determinado.

Já no que diz respeito às demissões, permanece a tendência à maior
instabilidade das mulheres encontrada no item anterior. Conforme se pode
notar pelos dados da tabela 4, as admissões correspondem a 95,7% das
demissões para os homens (ou seja, há uma redução de 4,3% no total de
trabalhadores), enquanto no caso das mulheres a redução é de 18,5% no
número total de trabalhadoras: as admissões representam 81,5% das
demissões. Vale notar, entretanto, que para ambos os sexos as demissões
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7 Os dados não nos permitem uma discussão mais aprofundada sobre esta tendência,
que pode ser um reflexo simultâneo de dois fatores: o processo de reestruturação das empresas
e a situação do país no momento da pesquisa (primeiro semestre de 2000), quando se vivia
uma fase de desaquecimento econômico.

Tabela 5
Admissões e demissões segundo o sexo e

por tipo de contrato

PI - Prazo indeterminado.
PD - Prazo determinado.

Tabela 6
Admissões/Demissões

6. Ausências e licenças

Observando-se as tabelas a seguir constata-se que as mulheres tiram menos
licenças e se ausentam menos do trabalho do que os homens. Com efeito,

superam as admissões (que correspondem a 93,9% daquelas)7, o que se
expressa em uma redução média de 6,1% do total de trabalhadores e
trabalhadoras.
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temos em média menos de uma licença para cada mulher por ano (0,85),
enquanto a média para os homens é 1,55. O mesmo ocorre em relação ao
número de dias não-trabalhados8: em média, 6,19 dias ao ano para as mulheres
e 6,53 para os homens.

Quando se somam os índices das licenças e dias não-trabalhados por motivos
relacionados à maternidade/paternidade e ao cuidado infantil, torna-se
evidente a maior incidência de dias não-trabalhados para as mulheres (cerca
de 2,67 por mulher e 0,13 por homem). É importante fazer duas distinções
entretanto. Em primeiro lugar, considerando-se o total das ausências, tanto
de homens quanto de mulheres, esses temas têm baixa representatividade: a
licença-amamentação responde por 0,08 das ausências femininas, a por
enfermidade de filho menor de 1 ano a 0,01 por mulher (e zero por homem)
e a por enfermidade de filho maior de 1 ano a 0,08 por mulher e 0,10 por
homem. Em segundo lugar, a licença-maternidade, item que aumenta
expressivamente a quantidade de dias não-trabalhados para as mulheres e
que sozinho representa 40,4% do total não-trabalhado por elas, não é suficiente
para tornar o índice de absenteísmo das mulheres superior ao dos homens
(tabela 7).

Quanto ao motivos não-relacionados à maternidade ou paternidade, convém
destacar a baixa média de dias não-trabalhados por enfermidade própria
para as mulheres (0,36 por mulher) quando comparada à dos homens (2,60
por homem) e os altos índices de dias não-trabalhados por acidente de
trabalho. Na verdade, a principal causa das ausências são os acidentes de
trabalho, tanto para os homens (3,80 dias por homem em média) como para
as mulheres (3,16 dias por mulher em média). Vale notar que, entre as
mulheres, os acidentes de trabalho são responsáveis por mais dias não-
trabalhados do que a própria licença-maternidade. Como demonstram os
dados da tabela 9, as licenças concedidas por acidente de trabalho representam
51,0% dos dias não-trabalhados entre as mulheres e 58,0% entre os homens9.

8 O número de dias não-trabalhados se refere ao número de licenças multiplicado pela
duração de cada uma delas.
9 As licenças por acidentes de trabalho costumam ser de longa duração (conforme
Todaro, 2001); no caso das empresas aqui pesquisadas, o índice é de 227 dias por licença no
caso de mulheres (portanto, quase o dobro da duração de uma licença-maternidade) e 106
dias no caso dos homens.
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Tabela 7
Licenças e abonos concedidos e dias não trabalhados                 por

empregada*

* Foram considerados apenas os dados relativos às empresas 1, 2, 4, 5 e 7, que perfazem um
total de 144 mulheres, já que as empresas 3 e 6 não responderam a questão.

Tabela 8
Licenças e abonos concedidos e dias não trabalhados                 por

empregado*

*Foram considerados apenas os dados relativos às empresas 1, 2 e 7, que perfazem
 um total de 708 homens, já que as empresas 3, 4, 5 e 6 não responderam à questão.



Questionando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres

128

Tabela 9
Licenças e abonos concedidos e dias não-trabalhados,

segundo o sexo e as causas

nsa = não se aplica.

7. Substituição

Apesar do número razoável de licenças concedidas pelo conjunto das
empresas pesquisadas, que perfazem, segundo as tabelas anteriores, um total
de 4.585 dias não-trabalhados para os homens (6,53 por ano) e 892 para as
mulheres (6,19 por ano), as empresas não costumam contratar substitutos
na mesma proporção para cobrir as ausências de seus empregados (homens
ou mulheres). Conforme se pode verificar pela tabela 10, foi registrado apenas
um único caso de contratação para substituir uma ausência em virtude de
licença-maternidade (do total das licenças concedidas, 3 referem-se a licença-
maternidade).

Levando-se em conta o total de dias não-trabalhados por este motivo para o
conjunto das empresas (360, de acordo com a tabela 9), apenas 36% dos
dias não-trabalhados por motivo de licença-maternidade foram cobertos por
contratação de substituto.

As práticas mais comuns para suprir ausências, prolongadas ou não, tanto
de trabalhadores do sexo feminino como do masculino, consistem na
distribuição das atividades de quem se licencia entre os demais funcionários,
implicando, portanto, em intensificação do trabalho para estes. As alternativas
mais utilizadas são: 1) a atribuição das atividades cumpridas pelos
funcionários que se licenciam para outros trabalhadores; 2) o uso de horas
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extras10; e, 3) no caso de empresas que trabalham por turnos, a "dobra" da
jornada de trabalho11, conforme se pode depreender dos problemas causados
pelas ausências apontados na tabela 11.

No entanto, não se remuneram em dobro os empregados que executam,
simultaneamente, duas funções (as suas próprias e as do colega ausente).
Segundo a legislação brasileira e as convenções coletivas, apenas acrescenta-
se uma quantia a mais no salário, caso a segunda função a ser executada seja
remunerada por um salário maior.

De acordo com as entrevistas, entretanto, nem isso acontece, porque procura-
se suprir as ausências com funcionários que ocupam cargos similares e,
portanto, com salários iguais ou muito próximos, o que, na maior parte das
vezes, não acarreta uma elevação significativa dos custos para a empresa.

10 Embora o uso de horas extras tenha aparecido como um recurso para suprir ausências,
os dados também evidenciam a pouca utilização desse expediente, tendo em vista que o
número total de horas extras é pouco significativo para o conjunto das empresas pesquisadas,
conforme veremos adiante.
11 A “dobra” refere-se ao cumprimento de dois turnos de trabalho consecutivos por um
mesmo funcionário.

Tabela 10
Contratos de Substituição
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Tabela 11
Problemas relacionados à ausência

8. Cuidado infantil

De acordo com a legislação brasileira, apenas empresas com 29 ou mais
funcionárias são obrigadas a prover algum tipo de apoio ao cuidado infantil
– creche própria, conveniada ou auxílio-creche. Entre as empresas
pesquisadas, duas (as identificadas pelos números 2 e 5) encaixam-se no
caso previsto pela legislação e oferecem auxílio-creche. Outras duas (1 e 4),
com um número de empregadas muito próximo do limite legal (27 mulheres),
também provêm auxílio-creche. As três empresas (3, 6 e 7) que não oferecem
nenhum benefício relacionado ao cuidado infantil empregam respectivamente
5, 11 e 14 mulheres.

Observa-se, portanto, que as empresas cumprem a legislação em vigor e,
em dois casos do setor químico, superam-na. Caberia, entretanto, discutir a
própria legislação, que vincula o cuidado infantil exclusivamente às mulheres
e restringe-o ainda às empresas com um certo número de trabalhadoras,
deixando sem cobertura as crianças cujas mães trabalham em empresas
menores. Dois pontos se sobressaem, dessa forma, nesse debate: 1) a
limitação de obrigatoriedade do cuidado infantil às mulheres pressupõe uma
divisão de tarefas não eqüitativa no âmbito familiar, num momento em que
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as mulheres vêm entrando maciçamente no mercado de trabalho12 e 2) a
restrição do cuidado infantil ao número de mulheres existentes nas empresas;
observe-se, a respeito, que a solução adotada pelo México de estender este
direito a todas as mulheres que cotizam com o sistema previdenciário aparece
como muito mais satisfatória (Rendón, 2001).

Finalmente, no que se refere às formas de financiamento, destaque-se a
preferência das empresas pelo auxílio-creche, como revela a tabela 12.

Nos questionário e nas entrevistas, surgem duas razões para preferir o auxílio-
creche a outras possibilidades previstas na legislação. A primeira relaciona-
se à insuficiência dos serviços públicos de cuidado infantil13; a segunda, à
pertinência de as empresas terem de arcar com esse tipo de obrigação sem
que haja uma contrapartida do Estado, como, por exemplo, isenção ou
abatimento de impostos ou encargos sociais.

Este quadro também justifica a não opção das empresas da amostra pela
creche própria (o que pode ser confirmado pela observação da tabela 12),
devido aos custos de construção e manutenção, embora duas das empresas
entrevistadas tenham afirmado considerar este tipo de assistência mais
adequado. A tabela 14, por sua vez, indica a confluência de opinião, em três
das cinco empresas que oferecem ajuda ao cuidado infantil, no sentido da
conveniência de estender o período de cobertura (até 2 ou 5 anos), desde
que também fosse alterada a forma de financiamento das creches para uma
divisão tripartite.

De um total de 103 trabalhadoras das empresas que fornecem o auxílio,
apenas 12 mulheres (11,6%) usufruem do benefício de algum modo, como
elucida a tabela 13. Essa baixa porcentagem poderia estar relacionada ao
fato de que a legislação brasileira é também bastante restritiva em relação à

12 De acordo com a negociação coletiva das duas categorias contempladas na pesquisa
– químicos e metalúrgicos – este direito não é extensivo aos homens, salvo para o caso de
pais viúvos ou que detenham a guarda exclusiva dos filhos. Mesmo nesses casos, o direito
não é automático e deve ser justificado pelo empregado.
13 Vale lembrar que o sistema de creches públicas na região (ademais como em quase
todo o país) é absolutamente incapaz de absorver  a totalidade das crianças que necessitam
desse serviço.
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Tabela 13
Mulheres beneficiadas e montante de gastos relativos

ao cuidado infantil*

*As empresas 3, 6 e 7 não foram consideradas porque não prestam qualquer tipo de auxílio;
a empresa 1, embora tenha respondido que fornece auxílio-creche, não declarou o número
de mulheres beneficiadas, nem o montante gasto com o auxílio.

Tabela 12
Serviços existentes na empresa em relação ao cuidado infantil

idade dos filhos, garantindo o direito apenas às crianças de até seis meses de
idade. Note-se, entretanto, que as empresas que fornecem auxílio-creche
são todas do setor químico, que, de acordo com a convenção coletiva de
1999, deveria estendê-lo às crianças de até 18 meses de idade, tornando-o
superior ao direito estabelecido pela legislação do México (6 meses) e da
Argentina (1 ano), embora inferior ao do Chile (2 anos) (OIT, 2000).
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Tabela 14
Formas de financiamento do cuidado infantil consideradas    mais

adequadas pelas empresas

Obs. As empresas 6 e 7 não responderam esta questão.

9. Remuneração

No que diz respeito à remuneração, permanece a diferenciação salarial entre
homens e mulheres, com prejuízo do salário feminino, o que coincide com
os dados de Pochmann (2000), ainda que seja necessário destacar a exceção
representada pela empresa 3. Conforme se observa na tabela 15, salvo esta
empresa, as mulheres recebem entre 63,9% e 91,4% do salário masculino.
Seria importante lembrar, entretanto, que ignoramos as atividades que as
mulheres executam, bem como as áreas e departamentos em que estão lotadas,
o que nos impede de fazer uma análise mais acurada dessa questão.

Tabela 15
Remuneração

Obs. As empresas 1 e 4 não responderam. Nesta tabela estão computados 988 homens e 106
mulheres.
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10. Horas extras

Tabela 16
Horas extras

Obs. 1: Quatro empresas não responderam este item (1, 3, 6, 7), perfazendo um total de 372
empregados.

Obs. 2: A empresa 4 respondeu este item apenas para os homens.
* Total de empregados do sexo masculino das empresas 2, 4 e 5 (843 homens).
** Total de empregados do sexo feminino das empresas 2 e 5 (76 mulheres).

Nas empresas pesquisadas, as horas extras são pouco significativas, apesar
de ainda serem um dos recursos utilizados para compensar ausências, para
cumprir novos patamares de produção ou ainda para contornar a diminuição
do número total de trabalhadores. Deve-se, porém, considerar, por outro
lado, o questionamento dos empresários ao que consideram como o alto
custo das horas extras que, segundo a legislação brasileira, pode alcançar de
50% a 100% do salário recebido pelo empregado dependendo do horário ou
do dia da semana. Tal questionamento vem gerando, nos últimos anos, a
difusão do Banco de Horas, mecanismo adotado, inicialmente, pelo setor
metalúrgico e depois disseminado entre outros setores, visando inibir a
utilização das horas extras através de um cômputo médio das horas
trabalhadas ao longo do mês e do ano, tendo em vista as variações da
produção. Nesse sentido, é possível que o baixo número de horas extras
efetuadas no último mês pelos trabalhadores nas empresas pesquisadas seja
um reflexo de tal política.

11. Capacitação e treinamento

Apesar de a questão da qualificação e requalificação profissional ter
centralizado as atenções de empresários, trabalhadores e estudiosos nos
últimos anos, os dados encontrados revelam um baixíssimo investimento
das empresas pesquisadas em capacitação e treinamento, tanto para homens
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quanto para mulheres, seja no que se refere às horas dedicadas aos cursos de
treinamento, seja no que respeita ao gasto médio das empresas por trabalhador
no último ano.

Convém considerar entretanto que, apesar de não ter respondido a questão,
a empresa 2 mantém um programa de treinamento de operadores, que se
estende por mais de um ano, chegando a alcançar, às vezes, até 2 anos,
devido à natureza do trabalho executado, que requer uma mão-de-obra
extremamente qualificada. A empresa recruta alunos do Senai e termina sua
preparação técnica na própria fábrica. Os alunos são acompanhados por
intensa supervisão, mesmo que já estejam aptos para executar de forma
autônoma as funções para as quais serão, posteriormente, designados.

As informações obtidas não nos permitem, todavia, avançar na análise de
maneira significativa. Por um lado, dentre as empresas que responderam a
questão, a que mais investe em treinamento (empresa 5) não desagregou os
dados por sexo, o que nos impede de fazer qualquer tipo de comparação;
por outro lado, dentre as empresas que desagregaram os dados por sexo,
uma delas (empresa 7) não precisou os gastos em treinamento feminino. No
que se refere às demais empresas, valeria destacar o maior investimento nas
mulheres, seja em termos de horas, seja em termos de gastos por parte da
empresa 1, bem como a ligeira superação das horas destinadas ao treinamento
feminino por parte da empresa 3, embora ela tenha declarado não gastar
nada com o treinamento das mulheres, o que nos permite inferir que se trate
de treinamento de curta duração on the job.

Tabela 17
Número de horas de capacitação e treinamento

Obs. As empresas 2, 4, 5 e 6 não responderam a questão.
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12. Benefícios

No que diz respeito aos benefícios, o único que assume uma magnitude
expressiva em termos de custos é a assistência médico-odontológica, item
no qual o gasto médio com as mulheres é ligeiramente superior ao dos
homens. O que mais chama atenção nos demais itens são os baixos valores,
inclusive, para o auxílio-alimentação. Vale destacar ainda a ausência do
auxílio-nascimento, que não aparece em nenhuma das empresas, embora,
como já vimos, a pesquisa registre três licenças-maternidade, bem como a
inexpressividade do auxílio-educação. Na verdade, os benefícios
relacionados aos filhos são quase inexistentes: para se ter uma idéia, o gasto
com uniformes supera estes tipos de benefícios, tanto para os homens como
para as mulheres.

Tabela 18
Gastos com capacitação e treinamento

Obs. As empresas 2, 4 e 6 não responderam esta questão.

Tabela 19
Gastos com capacitação e treinamento por sexo

* A empresa 5 foi excluída por não ter apresentado os dados desagregados por sexo.
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Tabela 20
Benefícios

* As empresas 1 e 6, que possuem 159 empregados do sexo masculino, não responderam.
** As empresas 1, 4 e 6, que possuem 65 empregadas do sexo feminino, não responderam.
Obs. Nesta tabela estão computados 999 homens e 95 mulheres.

D. As entrevistas

Conforme explicitamos anteriormente, as entrevistas cumpriram o papel de
complementar os dados quantitativos obtidos com base no questionário.
Em princípio foram selecionadas três empresas entre aquelas que melhor
haviam respondido ao questionário, o que coincidiu com o fato de serem as
três maiores empresas da pesquisa.

As entrevistas foram realizadas com os gerentes de recursos humanos (RH)
ou responsáveis pelo departamento de pessoal: uma mulher (empresa 1) e
dois homens (empresas 2 e 5), de diferentes faixas etárias e tipos de
experiência profissional. Essa diversidade entre os entrevistados nos
possibilitou apreender, por um lado, distinções de posicionamentos e de
imaginários associados ao gênero e, por outro, convergências relativas à
posição de chefia ocupada pelos entrevistados nas empresas.

Os entrevistados identificam a existência de desigualdades de oportunidades
entre homens e mulheres no mercado de trabalho como um fator histórico,
reflexo de uma certa cultura, embora considerem que, em termos de
capacidade de trabalho, não haja nada que justifique tais diferenças. Em
relação à maternidade e ao cuidado com os filhos, aparecem duas ordens
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importantes de implicações: o afastamento efetivo das mulheres do mercado
de trabalho e as suas dificuldades de acesso ao emprego, uma vez que,
segundo as empresas, a maternidade ocorre mais cedo ou mais tarde e isso
acarreta custos adicionais. Por isso, as empresas preferem as solteiras às
casadas: além dos custos que os contratantes associam à maternidade; na
sua opinião, as primeiras teriam um maior envolvimento com a empresa e
sofreriam menos pressão por não terem maridos ou filhos.

É bastante sólida, para dois dos entrevistados, a caracterização da mão-de-
obra feminina como mais disciplinada, responsável e dedicada, levando a
uma valorização extra do trabalho das mulheres. Porém, há uma sutil
diferença que deve ser levada em consideração. No caso da empresa 1 (em
que a entrevista foi feita com uma mulher), a questão da "fragilidade" física
das mulheres conta muito pouco. A entrevistada reconhece essa diferença,
mas não a valoriza, porque, para ela, a capacidade intelectual seria muito
mais importante do que a física. De acordo com o seu ponto de vista, as
mulheres estariam, inclusive, em melhor situação por serem mais
escolarizadas.

De fato, o argumento da entrevistada converge com os dados disponíveis
sobre escolaridade no país, que vêm confirmando sistematicamente a
superioridade da escolarização feminina em relação à masculina. Conforme
se pode observar pela tabela abaixo, as mulheres apresentam porcentagens
inferiores às dos homens nas três primeiras faixas de instrução (até 7 anos
de estudo) e superam os homens nas faixas acima desse patamar.
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Tabela 21
Distribuição da PEA masculina e feminina por escolaridade Brasil

Fonte: FIBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PNAD – Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios anos 1993, 1995, 1997 e 1998.

Posição diferente adota o entrevistado da empresa 5, que classifica as
atividades de homens e mulheres com base no critério das diferenças físicas
inerentes aos sexos. Embora com menor ênfase, esta também é a posição do
entrevistado da empresa 2, também do sexo masculino. Para ambos, a
diferenciação que as empresas fazem entre homens e mulheres é apenas um
reflexo de uma questão natural: a mulher é mais "delicada", e, por isso, há
menos oportunidades e trabalhos que são essencialmente femininos e outros,
essencialmente masculinos.

Os entrevistados percebem, contudo, que as oportunidades de trabalho são
também construídas e podem ser ampliadas, havendo, ainda, um certo tabu
ou dogma que limita o acesso feminino a determinados postos de trabalho.
Isso é particularmente válido, para os entrevistados, no que diz respeito ao
acesso das mulheres a cargos de comando. Faz sentido, neste contexto, a
afirmação do entrevistado da empresa 2 quando se refere ao fato de que os
presidentes das empresas são sempre homens, referindo-se, inclusive, ao
caso da companhia em que trabalha.

Esse tipo de representação parece convergir com a opinião de sindicalistas
e gerentes dos setores químico e automobilístico entrevistados em outra
pesquisa realizada na região do ABC. Nesse estudo, foram encontradas as
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seguintes realidades: na cadeia automobilística, baixíssima participação das
mulheres em postos de gerência e maior concentração de mulheres nos setores
de vendas, escritório e serviços de limpeza; no setor químico, os sindicalistas
acreditam que a participação das mulheres em postos de gerência é
absolutamente minoritária, embora na visão dos gerentes se aproxime da
dos homens e, tanto na visão dos gerentes quanto na dos sindicalistas, os
postos de maior concentração do trabalho feminino são vendas, escritório,
ocupações manuais e serviços de limpeza (Leite, Abramo e Lombardi, 2000).

Os entrevistados das empresas 1 e 5 se referem ainda a outros aspectos ao
analisar a relação gênero/postos de comando: a competição entre homens e
mulheres. Para ambos, as mulheres são consideradas mais agressivas, embora
não necessariamente mais competitivas. Estes dois entrevistados preferem
o embate com homens, pois os consideram mais fáceis de lidar do que as
mulheres numa situação de disputa. Ao explicar esta faceta do
comportamento das mulheres, consideram que ela pode estar relacionada às
dificuldades de acesso da mão-de-obra feminina a postos-chaves e de
comando, gerando uma postura mais defensiva entre elas. Apesar de atribuir
certa negatividade ao comportamento das mulheres quando em situação de
comando, ambos julgam o desempenho feminino qualitativamente superior
ao masculino em qualquer situação. Para o entrevistado da empresa 2, essa
questão suscitou certa inquietação, já que se vem assistindo à migração do
comando de algumas áreas da empresa de homens para mulheres. Apesar
disso, evitou fazer julgamentos, por nunca ter se preocupado com a questão
do desempenho profissional segundo o sexo.

Já no que respeita às diferenças de comportamento de homens e mulheres
frente ao trabalho de maneira geral, os homens aparecem como mais
indisciplinados e menos envolvidos com o trabalho. Segundo os entrevistados
das empresas 1 e 5, os homens faltam mais e justificam menos suas ausências.
Embora a pesquisa não tenha contemplado a questão de faltas, essa visão
converge com os dados sobre licença que, segundo discutimos anteriormente,
apontam para um número maior de dias não-trabalhados entre os homens
do que entre as mulheres.

Apesar da ênfase explicitada pelos dois entrevistados de não se levar em
consideração o sexo e sim as qualificações do candidato no momento da
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seleção, as entrevistas revelam tanto a permanência da discriminação, como
a emergência de uma atitude espontânea de "ação afirmativa", dependendo
de quem é o emissor do discurso, se um homem ou uma mulher.

A entrevistada da empresa 1 admite a existência de um olhar diferenciado
quando se trata de selecionar candidatos, o que a leva a analisar mais
detidamente as possibilidades de contratação de mulheres, no sentido de
minimizar as suas dificuldades de acesso. A própria entrevistada reconhece,
todavia, sua incapacidade de se opor inteiramente aos padrões estabelecidos
em relação ao trabalho feminino e masculino. Já no caso do entrevistado da
empresa 5, a permanência da discriminação revela-se claramente no
pressuposto de que há uma diferença "natural" entre homens e mulheres e,
portanto, acessos diferenciados. Para o entrevistado da empresa 2, as
diferenças "naturais" entre homens e mulheres não necessariamente deveriam
implicar restrições de acesso.

Apesar dessas considerações, os entrevistados percebem um avanço das
mulheres em direção a novas posições e funções, o que também converge
com dados da pesquisa "Gestão local, empregabilidade e equidade de gênero
e raça: um experimento de política pública na região do ABC Paulista" (Leite,
Abramo e Lombardi, 2000). Com efeito, o estudo detecta, a partir da visão
de gerentes e sindicalistas "o início de um processo de diminuição da
desigualdade das mulheres em relação aos homens". Conforme destacam as
autoras, a pesquisa indica que "as empresas parecem começar a se colocar
essas questões a partir de uma preocupação com o mercado. Seja porque
lhes interessa ter uma imagem pública mais simpática visando a ampliação
do mercado, seja porque integrar parcelas da população que potencialmente
podem ser incluídas em seu mercado consumidor significa uma forma de
estar mais perto de suas necessidades, desejo e hábitos de consumo (...), as
questões relacionadas à igualdade de oportunidades começam a atrair a
atenção das empresas maiores e mais próximas do mercado de consumo,
embora estejam ainda muito distantes de se consubstanciarem em políticas
acordadas para os setores como um todo" (Leite, Abramo e Lombardi, 2000).

Este quadro pode ser ainda mais precisado quando se analisam os números
relativos ao mercado de trabalho. De acordo com Guimarães e Consoni
(2000), os dados relativos ao setor automotivo apontam "um movimento de
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maior concentração de mulheres em funções que, teoricamente, estariam
demandando maior qualificação, ainda que o movimento tenha sido tímido
e foi identificado com maior intensidade no segmento das montadoras, onde
o volume do emprego feminino é menor". Tal expansão refere-se às categorias
de engenheira e de profissionais de nível superior, "indicando a emergência
de um campo potencial de maior atuação para a parcela feminina da força
de trabalho". No setor químico, as autoras detectaram um movimento de
ampliação da participação feminina "entre as ocupações mais qualificadas e
de maior status na empresa", sobretudo aquelas que pressupõem curso
superior.

Para o entrevistado da empresa 5, as mudanças em relação à situação de
homens e mulheres no mercado de trabalho são resultado da luta individual
das mulheres que, somadas, acabaram por alterar o status de ambos os sexos
ao longo do tempo. Para a entrevistada da empresa 1, a conquista sistemática
de espaço por parte das mulheres é, em primeiro lugar, uma negação do
passado e, nesse sentido, cada geração de mulheres busca superar as restrições
impostas à geração anterior e, em segundo lugar, resultado de um
reconhecimento, por parte da sociedade, do seu desempenho qualitativamente
superior, tanto nas atividades tradicionalmente femininas quanto nas
tradicionalmente masculinas. Finalmente, para o entrevistado da empresa
2, a migração das mulheres para postos de comando reflete concretamente
uma reversão do quadro de restrição, principalmente, nos grandes centros
urbanos.

Nota-se que os entrevistados tentam estabelecer uma diferenciação entre
suas posições e opiniões mais pessoais (enquanto homens e mulheres) e
aquelas que emitem como responsáveis pelo departamento de recursos
humanos e de pessoal de uma determinada empresa. Embora homens e
mulheres expressem certa contrariedade no que diz respeito à desigualdade
entre os gêneros no acesso e mobilidade no trabalho, enquanto profissionais
que ocupam postos de chefia consideram que o quadro de pessoal de suas
empresas reflete uma situação social, uma mentalidade sobre a qual não
têm muito controle e que continua dividindo os diferentes tipos de atividades
profissionais entre trabalhos tipicamente masculinos e femininos.
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E. Comentários finais

As considerações que podemos fazer a partir do conjunto de dados levantados
nos levam a três tipos de reflexão, que se articulam e nos remetem às próprias
estratégias de reestruturação produtiva adotadas pelas empresas.

A primeira delas é que a pesquisa revela que os chamados custos do trabalho
feminino associados à questão da maternidade e ao cuidado infantil se
apresentam como pouco significativos nas empresas estudadas. A pesquisa
encontrou uma porcentagem extremamente baixa de licenças-maternidade
(3 casos num total de 160 trabalhadoras, o que equivale a 1,9%). Além
disso, a contratação de mão-de-obra substituta no caso de licenças-
maternidade se mostrou pouco comum, o que faz com que a empresa não
gaste efetivamente com esse item. Pelo contrário, como os dias de licença
são cobertos pelo INSS, ele tenderia a significar mais uma economia – de
acordo com Pochmann (2000), de 25,3% sobre o custo total do trabalho
feminino – do que um custo adicional.

Finalmente, não se pode esquecer que tanto em termos de  freqüência como
de duração (dias não-trabalhados), as licenças-maternidade acabam sendo
superadas pelas licenças por acidente de trabalho. Vale destacar a possível
relação entre a não-substituição das ausências e a intensificação do trabalho,
o que poderia estar na base dos altos índices de licenças encontradas em
virtude de enfermidade própria (entre os homens) e acidentes de trabalho
(entre homens e mulheres).

Nesse contexto, revela-se a inadequação do discurso de que a licença-
maternidade e o cuidado com os filhos seriam os maiores empecilhos para a
contratação de mulheres, na medida em que seriam geradores de custos
adicionais.

Cabe lembrar ainda que as entrevistas confirmaram a resistência das empresas
em contratar substitutos para cobrir as ausências dos seus trabalhadores
regulares, em virtude tanto da elevação dos custos que acarreta (7,94%,
conforme Pochmann), quanto da natureza do processo técnico que, por ser
sofisticado, dificulta a substituição, de acordo com o revelado pelo
entrevistado da empresa 2.
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14 Embora os direitos relativos à proteção à maternidade tenham permanecido
inalterados no Brasil desde a Constituição de 1988 (que os amplia em relação à Constituição
anterior), alguns setores os consideram  “excessivos”. Ainda que a tentativa mais efetiva de
corte nesses direitos (a delimitação de um teto para o salário-maternidade) tenha malogrado
alguns anos atrás, a discussão sobre esses temas tem sido recorrente no período  recente.

A manutenção do discurso baseado nos custos do trabalho da mulher se
apoiaria, portanto, muito mais na persistência de imagens estereotipadas de
gênero do que na realidade. As entrevistas em profundidade vêm confirmar
que, embora certas características do comportamento feminino frente ao
trabalho comecem a ser valorizadas, isso ainda não é suficiente para eliminar
as restrições que recaem sobre o trabalho da mulher e os tabus que as
alimentam. A permanência desta representação desfavorável ao trabalho
feminino nos setores mais bem organizados da região, onde o sindicalismo
e o movimento social se apresentam como a vanguarda do país, nos leva a
reconsiderar a hipótese que lançamos no início deste trabalho, de que as
políticas de recursos humanos em relação ao trabalho feminino poderiam
estar sendo reavaliadas. Se, por um lado, parece haver avanços significativos
no mercado de trabalho nos últimos anos, por outro eles ainda não mudaram
substancialmente nem a realidade, nem o imaginário sobre o trabalho
feminino.

Apesar de ser importante reafirmar que a amostra não é significativa no
sentido de nos levar a quaisquer conclusões mais definitivas sobre o tema,
valeria lembrar que os dados vêm referendar achados de outros estudos que
apontam para a dificuldade de adoção de políticas que se baseiem no
entendimento de que a responsabilidade sobre a reprodução familiar não
deveria recair apenas sobre a mulher. Políticas como a extensão da licença-
paternidade, adoção do auxílio-creche também para os pais, por exemplo,
aparecem muito pouco nas pautas sindicais e praticamente inexistem
enquanto preocupação nas políticas internas de recursos humanos (Leite,
Abramo e Lombardi, 2000; Abramo 2000; DIEESE, 2002).

Convém ressaltar, finalmente, que a continuidade desse imaginário sobre o
trabalho feminino relaciona-se com uma estratégia de competitividade
baseada fundamentalmente na diminuição dos custos do trabalho, com
importantes reflexos sobre as características do trabalho e das relações sociais
a que dão lugar. De fato, é neste contexto que se inserem, de uma forma
geral, as discussões relativas à flexibilização do trabalho através de propostas
de corte de direitos, entre os quais se encontram os relacionados à
maternidade14.
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A. Introdução

O estudo dos custos do trabalho diferenciados por sexo tem como objetivo
ampliar o conhecimento dos fatores que incidem nas decisões de contratação
de homens e mulheres, assim como na qualidade dos empregos acessíveis a
uns e outras, em termos de remunerações, tipo de relação contratual,
desenvolvimento de carreira, etc.

Por isso, é necessário enfatizar o estudo dos custos do trabalho a cargo do
empregador, uma vez que é ele quem, principalmente, toma essas decisões.
Esta é a importância que tem para os estudos do trabalho a pesquisa sobre
Remunerações e Custos da Mão-de-obra (RCMO) desagregada por sexo
realizada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do Chile, por
solicitação do Serviço Nacional das Mulheres (Sernam)1.

O objetivo do estudo é analisar as diferenças por sexo dos custos do trabalho,
tanto no que diz respeito à sua magnitude como aos seus componentes. A
informação que se examinará é a mesma que contém a pesquisa junto a
empresas que o INE realiza mensalmente desde 1993, mas que não diferencia
o sexo entre os trabalhadores. Em maio de 2000, realizou-se uma aplicação
especial para o Sernam onde se separaram os dados por homens e mulheres2.

Custo do trabalho é aquilo que custa à empresa empregar uma pessoa, isto
é, representa o custo da força de trabalho do ponto de vista da demanda.
Como tal, deveria incluir todos os custos envolvidos na manutenção de uma
pessoa em seu posto de trabalho e não só sua remuneração. O custo do
trabalho abarca, então, a remuneração pelo trabalho cumprido, a remuneração

1 A pesquisa de Custos e Remunerações da Mão-de-Obra vinha sendo realizada
mensalmente pelo INE desde 1993 junto a uma amostra representativa de estabelecimentos.
Em maio de 2000, em um trabalho conjunto entre o Sernam e o INE – e depois de um longo
processo de negociação entre as duas insituições – foi feita uma aplicação especial do
questionário (financiada pelo Sernam) onde, pela primeira vez, os dados foram desagregados
por sexo. Para acompanhar e supervisionar o trabalho de coleta de dados e sua posterior
análise, o Sernam contratou a economista Rosalba Todaro. Essa análise foi publicada
originalmente pelo Sernam (Documento de Trabalho nº 75). Este capítulo é uma versão
traduzida e editada do estudo. Agradecemos ao Sernam a autorização para a sua publicação
no presente livro.
2 Nos Anexos 1 a 3 apresentamos uma informação detalhada sobre a metodologia
dessa pesquisa.
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por tempo não-trabalhado (feriados e férias), os gastos de previdência social
e de formação profissional a cargo dos empregadores, o custo dos serviços
de bem-estar e os gastos de contratação.

Destacamos que se trata do custo do trabalho por unidade de trabalho e não
por unidade de produto. Neste último caso, estaríamos analisando o custo
do trabalho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas pela sua contribuição
à produção, ou seja, pela sua produtividade, e isso indicaria se a evolução e
o nível de tais custos permitem à empresa ser competitiva. No entanto, esse
tipo de análise só se realiza a níveis agregados e não por pessoas ou categorias
de pessoas no interior da empresa. Em especial, é preciso ressaltar que não
existe uma forma de medir a produtividade das mulheres de forma geral e
abstrata, já que a produtividade do trabalho de qualquer indivíduo ou grupo
de indivíduos sempre depende, e cada vez mais, das condições nas quais
este se realiza; portanto, atribuir o produto às diferentes pessoas que
contribuíram para sua produção carece de viabilidade. Homens e mulheres
não desenvolvem as mesmas atividades no interior de uma empresa, e
tampouco existem empresas totalmente femininas ou totalmente masculinas,
com as mesmas características (tamanho, nível tecnológico, estilo de gestão,
tipo de atividade produtiva) que pudessem ser comparadas. Esta comparação
só poderia ser feita num experimento de laboratório, com todas as variáveis
sob controle, o que é, evidentemente, impossível.

Levando em conta os distintos fatores que incidem nos custos do trabalho,
estes podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios: de um
lado, aqueles que envolvem pagamentos em dinheiro ou em espécie à qual
se possa atribuir valor em dinheiro por parte do contratante e, de outro,
aqueles que se referem a custos de oportunidade ou restrições sobre a
administração da empresa com relação à condição “natural” do mercado.

Os primeiros são denominados “custos diretos”. Os seus principais
componentes são: o próprio salário que se paga em troca da execução do
trabalho, os pagamentos da previdência social a cargo dos empregadores,
os benefícios pagos pelos trabalhadores e gastos em capacitação realizados
pela empresa. Os segundos são os “custos indiretos”, que não são facilmente
quantificáveis em termos monetários e se relacionam com diferenciais de
produtividade que podem estar relacionados à necessidade de substituir
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determinados trabalhadores ou a certas limitações nas faculdades da gerência
de demitir os trabalhadores ou transferi-los internamente a outras seções ou
funções ou, ainda, a “riscos” difíceis de prever que podem afetar o trabalho
da empresa diante de determinadas eventualidades.

É preciso ressaltar que os denominados custos indiretos, da mesma forma
que os diretos, constituem-se a partir da formalidade legal e dos mecanismos
de proteção do mercado de trabalho. Por isso resulta necessário conhecer o
alcance ou cobertura da institucionalidade trabalhista no conjunto do mercado
e, em particular, para efeitos dos interesses deste estudo, se existem diferenças
por gênero na sua cobertura ou forma de aplicação.

Nestes mecanismos, o principal fator que estabelece uma diferenciação entre
homens e mulheres é o referente às licenças-maternidade. O custo da licença,
ou seja, o pagamento à trabalhadora pelo tempo não-trabalhado em função
das licenças legais pré e pós-natais, não são de responsabilidade do
empregador e sim do Estado; no entanto, sustenta-se que isso poderia afetar
a produtividade porque o substituto teria menos experiência e conhecimento
do posto de trabalho.

Outro custos indiretos diferenciados por sexo constituem-se a partir dos
papéis sociais e familiares das pessoas, que podem incidir na inserção,
desempenho e condições do trabalho de maneira diferente para homens e
mulheres. Por exemplo, apesar de existir no Chile norma legal que permite
licenças aos homens para o cuidado de filhos doentes, isso não é considerado
um problema para os homens e, de fato, eles poucas vezes fazem uso deste
direito. Também derivado de comportamentos cotidianos diferenciados por
sexo, poder-se-ia mencionar a taxa de acidentes extralaborais3, que poderia
resultar num maior número de licenças por acidentes no caso dos homens.

3 Colocamos como exemplo a acidentalidade extra-trabalhista porque os acidentes de
trabalho poderiam estar ligados mais às características dos trabalhos realizados pelos homens
do que a seus comportamentos de gênero, mesmo considerando que, em muitos casos, a
distribuição de homens e mulheres na estrutura ocupacional das empresas também está
determinada por imagens de gênero.
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Por outro lado, as representações sociais sobre o masculino e o feminino
influem nas idéias sobre o lugar que o trabalho ocuparia na vida dos homens
e mulheres e, portanto, nos incentivos e instrumentos que lhes são concedidos
para facilitar seus respectivos desempenhos e suas trajetórias de trabalho.
Assim, por exemplo, a quantidade e qualidade do investimento que se realiza
em capacitação pode variar por sexo, distinguindo segundo o tipo e o nível
de ocupações que se supõe que eles devem desempenhar.

A pesquisa contempla a medição de custos diretos, tanto salariais quanto
não-salariais, monetários e em espécie. Mas não contempla fatores que podem
dar lugar a custos indiretos, como o absenteísmo ou as licenças por doenças,
por exemplo. Esses fatores correspondem a outro tipo de pesquisa que deveria
complementar o presente estudo.

B. Contexto legal

A seguir, será exposto o contexto legal que incide nos custos do trabalho no
Chile. É importante esclarecer que nem todos os fatores que serão detalhados
estão incluídos no questionário da pesquisa e que alguns deles não estão
registrados separadamente. No entanto, a informação legal ajudará no
momento de analisar mudanças que possam ser necessárias na pesquisa para
aperfeiçoá-la como um instrumento importante para a elaboração das
políticas públicas e empresariais. Além disso, a legislação também pode
afetar os custos indiretos ou a percepção que se tem deles, aspectos que não
se relacionam com as medições feitas através desta pesquisa e, sim, com
outras formas de investigação, tal como mencionamos antes.

1. Custos derivados da mater-paternidade

As diferenças mais significativas para analisar os custos por sexo (excluindo
o componente de remunerações) estão relacionadas com os direitos da mater-
paternidade e com o uso que façam homens e mulheres dos direitos que a lei
outorga a ambos os pais.

Optamos pelo termo mater-paternidade porque existem alguns custos que
derivam de direitos legais que também envolvem os pais, embora continuem
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sendo usados quase que exclusivamente pelas mães. Outros, que embora
estejam reservados às mães conforme a legislação vigente, não são intrínsecos
a elas, como o direito a creche. Além disso, existem outros custos derivados
de licenças, como a parte da licença-maternidade depois do parto que, embora
seja um direito adjudicado às mães na legislação chilena atual, em outros
países pode ser usado indistintamente por um ou outro progenitor.

A seguir, apresenta-se uma revisão dos direitos que a legislação chilena
confere às mães e, em alguns casos, também aos pais.

1.1. Mobilidade funcional da trabalhadora grávida

De acordo com o artigo 202 do Código do Trabalho (CT), a mulher grávida
não poderá realizar tarefas que sejam consideradas como "prejudiciais para
a saúde". No caso de as tarefas habituais serem prejudiciais para uma gestante,
a mulher deverá ser transferida para outra ocupação não-prejudicial,
mantendo suas remunerações. Entram dentro do conceito de ocupação
prejudicial o trabalho que exige esforço físico, o que obriga a trabalhadora
a permanecer de pé, o que se efetua em horário noturno ou em horas extras.

Certamente, este direito impõe um custo indireto e circunstancial, já que só
é apreciável na medida em que a transferência exista efetivamente e que,
como conseqüência disso, gere uma perda de produtividade na empresa.
Isso pode requerer substituição, o que, para administradores avessos ao risco,
pode significar um custo de reorganização, dificilmente quantificável.

1.2. Estabilidade no emprego

O artigo 201 do CT destaca que a mulher trabalhadora goza de estabilidade
no emprego a partir do momento em que a gravidez é certificada e até um
ano depois de expirada a licença-maternidade, o que constitui, no total, um
período de aproximadamente 25 meses. A mulher só pode ser despedida
mediante autorização judicial e que poderá ocorrer por algumas das causas
estabelecidas na lei (vencimento do prazo do contrato de trabalho, conclusão
do trabalho ou serviço que deu origem ao contrato ou descumprimento
contratual grave).
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Esta medida protetora, ao mesmo tempo que gera um custo indireto devido
às limitações que provoca na faculdade empresarial de admitir e demitir
seus funcionários, poderia introduzir incentivos para que a mulher que goza
de estabilidade no emprego realize um menor esforço para desempenhar
adequadamente as suas tarefas.

1.3. Licença-maternidade e salário-maternidade

De acordo com o artigo 195 do CT, durante a licença-maternidade – período
de seis semanas antes do parto (pré-natal) e 12 semanas depois do parto
(pós-natal) – , a mulher não pode renunciar ao seu emprego e o seu trabalho
está expressamente proibido. O artigo 196 ressalta que a licença pode ter
início antes das seis semanas e pode se ampliar de acordo com as condições
de saúde da mãe e do filho. Durante o período da licença, a mulher recebe
um subsídio 10% superior à média da remuneração dos três meses anteriores
ao 7º mês que precede ao início da licença. Este subsídio é de caráter público,
sem detrimento das licenças adicionais que são cobertas pelo sistema de
saúde ao qual a mulher está filiada.

A licença-maternidade não implica custos diretos para a empresa e constitui
uma ausência relativamente planejada que, em geral, não deveria dar lugar
a um custo significativo de reorganização do trabalho. Em todo caso, é preciso
medir a incidência desta licença na estrutura organizacional para observar o
impacto que pode ter do ponto de vista produtivo. Outras licenças que
porventura venham a ser necessárias por causa de complicações relacionadas
com a gravidez e o parto podem constituir um custo indireto devido à sua
maior incerteza.

1.4. Licenças por doença de filho menor

De acordo com o artigo 199 do CT, se um filho menor de um ano requer
cuidados de saúde no lar, por motivo de doença grave, a mãe ou o pai têm
direito à licença, pelo tempo que o respectivo serviço assistencial determinar.
Embora desde 1993 a licença possa ser adjudicada também ao pai, ela
continua sendo considerada como uma licença para as mães e, na prática,
ainda são muito poucos os pais que fazem uso desse direito.
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Em caso de acidente grave ou doença terminal na sua fase final de um filho
menor de 18 anos, a lei nº 19.505 de 25 de julho de 1997 autoriza as mães e
os pais a solicitar uma licença máxima de dez jornadas ordinárias de trabalho,
a cargo do próprio trabalhador, que deverá ser compensada com horas extras,
dias de férias ou desconto salarial. Este custo novamente tem a ver com o
"risco" de instabilidade no quadro de funcionários, para cujo cálculo seria
necessário ter dados sobre a incidência destas licenças.

1.5. Creche

De acordo com o artigo 203 do CT, se a empresa tem 20 ou mais mulheres
trabalhadoras, de qualquer idade ou estado civil, é obrigada a manter salas
anexas e independentes do local de trabalho onde as mulheres possam
alimentar seus filhos menores de dois anos e deixá-los enquanto estão no
trabalho. Também é possível para as empresas estabelecer convênios com
creches autorizadas pela Junta Nacional de Jardins da Infância. Este é um
direito que representa um custo direto para a empresa. Embora a lei não o
contemple, difundiu-se a prática do pagamento de um auxílio-creche para
as trabalhadoras.

1.6. Licença para alimentação de filho menor

O artigo 206 do CT estabelece o direito à mãe de dispor de duas porções de
tempo durante a jornada de trabalho, que em conjunto não excedam uma
hora por dia, para alimentar seus filhos, qualquer que seja o número destes.
A jurisprudência ressaltou que este benefício se aplica aos filhos menores
de dois anos e, embora a lei não diga explicitamente, o artigo foi interpretado
de maneira que só será efetivo se a criança também estiver utilizando o
direito à creche. Caso a trabalhadora não leve a criança à creche
proporcionada pelo empregador, este não está obrigado a outorgar a licença.
De acordo com o artigo 206, o tempo destinado à alimentação e ao transporte
é considerado tempo efetivamente trabalhado. Constitui um custo direto
para a empresa, e também poderia ser em certa medida considerado um
custo indireto em função das dificuldades que poderiam afetar a produção
pela ausência da trabalhadora nas horas destinadas à alimentação da criança.



Questionando um mito: custos do trabalho de homens e mulheres

158

Quando este direito não pode ser exercido porque a empresa não conta com
creche, em muitos casos se permite à trabalhadora iniciar seu trabalho uma
hora depois do começo da jornada normal ou terminá-lo uma hora antes (ou
meia hora no início e meia no término da jornada normal de trabalho).

C. Licenças e ausências por doença própria ou acidente

As ausências no trabalho costumam ser mencionadas pelos empresários como
outro fator que pode aumentar os custos do trabalho das mulheres.

Os diferentes tipos de ausências não provocam custos diretos. No caso de
doenças ou acidentes, o tempo não trabalhado é coberto pelo sistema de
saúde e, no caso de ausências por outros motivos, estas não são remuneradas
e seus custos são assumidos pelos trabalhadores. As ausências representam,
portanto, no máximo custos indiretos que variam segundo o posto, a
qualificação e a experiência e são de difícil previsibilidade.

Tende-se a supor que as mulheres se ausentam do trabalho mais do que os
homens, tanto em razão de suas obrigações familiares e domésticas quanto
devido a doenças próprias. Por outro lado, também se supõe que os acidentes,
de trabalho ou não, têm maior incidência sobre os homens, porque eles
realizariam trabalhos e atividades esportivas mais arriscadas. Essas licenças
seriam mais prolongadas, uma vez que a recuperação de acidentes é em
geral mais demorada do que as doenças comuns. No entanto, os dados da
previdência social relativos às ausências não se apresentam desagregados
por sexo, e dados de outras pesquisas não permitem distinguir se as doenças
deram lugar ou não a licenças e a duração das mesmas. No caso de ausências
por outros motivos, não existe nenhuma base de informação global.

D. Seguro de acidentes de trabalho e doenças do trabalho

Os empregadores devem contribuir com uma taxa de 0,95 % da remuneração
imposta a uma empresa seguradora, mais uma contribuição adicional que
depende da categoria da empresa em relação ao risco que a atividade implica.
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E. Salários diferidos

1. Indenização por demissão

De acordo com a legislação chilena, os trabalhadores têm direito a uma
indenização por demissão equivalente a um mês de salário por ano de
antigüidade ou fração superior a seis meses, com um limite máximo de 11
meses, caso se utilize a justificativa "necessidades da empresa". Isso quer
dizer que não há indenização quando a demissão se realiza por causa
imputável ao trabalhador, quando há acordo mútuo, renúncia ou morte do
trabalhador, quando vence o prazo ou se conclui o trabalho para o qual foi
contratado ou, ainda, por força maior.

2. Férias

O pagamento por dias não-trabalhados conceituado como férias, segundo a
legislação vigente, é de 15 dias úteis anuais. Trabalhadores com dez anos ou
mais de serviço terão direito a um dia adicional por cada três novos anos
trabalhados.

3. Capacitação

Os gastos para cobrir as necessidades de capacitação são de responsabilidade
da empresa. No entanto, o Estado subsidia parte da despesa, por meio de
uma franquia tributária que permite descontar até 1% do valor da folha de
pagamentos anual no pagamento de impostos.

4. Gratificações legais

A legislação chilena determina o pagamento de uma gratificação para todas
as empresas que têm contabilidade. Essa gratificação pode ser paga de duas
formas. Ou no final do ano, ou através de um pagamento mensal. Essa
gratificação está considerada nas remunerações líquidas declaradas nas
pesquisas de emprego.
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A maioria das empresas da amostra é classificada como pequena ou média.
As microempresas estão sub-representadas4, embora não exista informação
disponível para fazer uma comparação com o universo de empresas do país.

F. Caracterização das empresas pesquisadas

A tabela 1 mostra a distribuição das empresas da amostra por setor e a tabela
2, por tamanho. A maioria das empresas está concentrada em três setores:
Indústria, Comércio e Serviços à Comunidade, Sociais e Pessoais.

Tabela 1
Distribuição setorial das empresas da amostra

4 É preciso destacar que esta Pesquisa de Remunerações e Custo de Mão-de-obra não
contemplava empresas com menos de 10 trabalhadores/as e portanto estas não tinham sido
incluídas na amostra. A razão pela qual hoje existem empresas desse tamanho na amostra é
porque algumas delas diminuíram de tamanho.
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Tabela 2
Distribuição das empresas da amostra por tamanho

Quanto ao número de trabalhadores, é possível fazer uma comparação desta
pesquisa com outras pesquisas de emprego representativas do universo de
trabalhadores. Utilizaremos como base de comparação a Pesquisa de
Caracterização Socioeconômica (Casen), porque ela contém informação mais
detalhada sobre o tamanho da empresa, o que não acontece com a Pesquisa
Nacional de Emprego, que só trabalha com duas categorias: até 10 e com
mais de 10 trabalhadores.

Se compararmos os dados da tabela 3 com a distribuição dos/as trabalhadores/
as por setores de atividade segundo a Pesquisa Casen 20005, podemos
observar que Mineração estaria sobre-representada, ao passo que Construção
estaria sub-representada. Estas diferenças são observadas especialmente entre
os trabalhadores homens. Também estão sobre-representadas na pesquisa
RCMO os setores de Eletricidade, Gás e Água, assim como Transporte e
Armazenamento. Este último, especialmente para o caso das mulheres. Os
demais setores, embora com diferenças, estão distribuídos de uma maneira
bastante similar às pesquisas de referência (ver Quadro com os dados da
Pesquisa Casen no Anexo 4).

5 Realizamos a comparação somente para os assalariados segundo a Casen, excluindo
a Agricultura, já que este setor  não é considerado na Pesquisa de Remunerações e Custo da
Mão-de-obra.
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Tabela 3
Trabalhadores das empresas pesquisadas,

por sexo segundo o setor

Em relação ao tamanho das empresas, enquanto a pesquisa Casen registra
20,5% dos assalariados nas empresas com 200 ou mais trabalhadores, na
pesquisa RCMO 83% trabalham em empresas desse mesmo porte. Os dados
da RCMO apontam que só 0,17% dos trabalhadores estão em empresas
com até 10 funcionários enquanto que, segundo os dados da Casen, esse
tamanho de empresa ocuparia 47,6% dos trabalhadores assalariados. Na
segunda categoria, que reúne empresas entre 10 e 49 empregados, se mantêm
as diferenças entre os dados da Casen e da RCMO: para a primeira, empresas
dessa segunda categoria empregam 3,8% dos trabalhadores e para a segunda,
seriam 19,3%. Na terceira categoria, das empresas que têm entre 50 e 199
funcionários, há mais proximidade entre os números: segundo a pesquisa
RCMO, esta categoria concentraria 12,8% do total dos trabalhadores,
enquanto que de acordo com Casen, seriam 12,5%. Ou seja, a pesquisa que
está sendo analisada se concentra nas empresas de maior porte, sub-
representando especialmente aquelas com menos de 50 trabalhadores e, em
menor medida, as empresas médias. Do ponto de vista da amostra, esta
sobre-representação das empresas de maior porte faz sentido, já que são
estas que têm a possibilidade de responder a uma pesquisa deste tipo, que
requer um trabalho especial para elaborar os dados que são solicitados (Ver
Quadro no Anexo).
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Tabela 4
Trabalhadores/as das empresas pesquisadas por sexo segundo o

tamanho da empresa

É impossível comparar os grupos ocupacionais com os das outras pesquisas
de emprego, seja a do INE ou o Casen, já que as classificações são
consideravelmente diferentes. No entanto, nós poderíamos dizer que o
conjunto de profissionais e técnicos está dentro das margens dessas pesquisas
de emprego, assim como o dos empregados de comércio e demonstração,
enquanto os administrativos e a diretoria estão, aparentemente, sub-
representados. O restante é dificilmente comparável.

Tabela 5
Trabalhadores/as das empresas pesquisadas por sexo, segundo os

grupos ocupacionais
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G. Custos do trabalho por sexo

1. Remunerações

O principal componente dos custos do trabalho são as remunerações e,
portanto, são as que explicam em maior medida as diferenças de custos
entre homens e mulheres.

É preciso lembrar que a diferença média entre as remunerações de homens
e mulheres são resultado de diversos fatores. Incide na menor remuneração
das mulheres não apenas a discriminação direta, ou seja, o fato que recebem
menores rendimentos pelo mesmo trabalho, mas também as formas indiretas
de discriminação, que têm forte influência sobre o tipo de empregos aos
quais as mulheres têm acesso e a menor valorização destes. As duas formas
de discriminação, por sua vez, podem estar sustentadas por diferentes
mecanismos localizados não só no âmbito do trabalho remunerado como
também em outros âmbitos sociais. É importante destacar que este trabalho
não é um estudo de discriminação de acesso ao emprego. Esse tipo de estudo
requer a coleta de outras informações e distintas técnicas de análise. Ainda
assim, na presente pesquisa foi possível constatar, registrar e descrever as
diferenças de remunerações entre mulheres e homens

Do ponto de vista estatístico, a disparidade que queremos analisar dependerá
das diferenças de remunerações nos respectivos setores e da composição
por sexo da mão-de-obra nos mesmos; por outro lado, também dependerá
das diferenças nas remunerações dos grupos ocupacionais e de sua
composição por sexo.

1.1. Remunerações por pessoa

Em primeiro lugar, analisaremos as remunerações totais por pessoa, que
incluem todos os componentes de remunerações recebidas, sejam as
remunerações habituais, que são pagas mensalmente, sejam outras diferidas,
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Tabela 6
Remunerações médias mensais de acordo com o sexo, segundo o

grupo ocupacional

ou seja, que não são pagas mensalmente, mas sim uma vez por ano ou em
determinadas ocasiões ou em eventos especiais6.

A remuneração média das mulheres atinge somente 68,9% da remuneração
média dos homens, ou seja, a diferença entre os gêneros supera os 30%.
Mas tanto os valores absolutos das remunerações quanto a diferença entre
homens e mulheres varia de maneira significativa de acordo com a sua
posição ocupacional.

A tabela 6 mostra as remunerações correntes por sexo, segundo o grupo
ocupacional. Ali pode-se observar que em nenhuma das ocupações as
mulheres alcançam, na média, o nível de remuneração dos homens.

6 Excluiremos desta análise o componente das indenizações por demissão. A razão
desta decisão é que, dado que se trata de uma pesquisa realizada com dados para um só mês,
e considerando que o pagamento de indenizações é um salário diferido no momento da
demissão e que, portanto, é um custo que não acontece com regularidade, poderia distorcer
os dados relativos às remunerações.
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Tabela 7
Níveis e disparidade nas remunerações totais de homens em

mulheres por grupo ocupacional

Se colocarmos as ocupações em ordem decrescente, de acordo com o nível
de remuneração (sobre a base da tabela 6), veremos que elas resultam numa
ordem muito similar para cada um dos sexos7. No entanto, as disparidades
nas remunerações entre homens e mulheres não obedecem à mesma
ordenação por grupos ocupacionais.

7 As exceções são os empregados do comércio e demonstração e o pessoal
administrativo, que se encontram em ordem inversa para os homens e para as mulheres.

Embora não se observe uma relação nítida entre os níveis de remunerações
e a disparidade de salários entre homens e mulheres para todos os grupos
ocupacionais, os casos extremos merecem ser destacados. Assim, no nível
de diretoria, encontram-se as remunerações mais altas e a maior desigualdade
entre os salários masculinos e os femininos: na média do grupo, as mulheres
recebem o equivalente a 62,7% do salário dos homens. No outro extremo,
no grupo ocupacional dos trabalhadores/as não qualificados/as, onde estão
as remunerações mais baixas para ambos os sexos, as mulheres chegam a
ganhar 81,5% das remunerações, o que faz desse grupo um dos quatro em
que a diferença é inferior a 20%. Há, entretanto, grupos de salários
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intermediários, como os/as técnicos/as, relativamente mais igualitários,
enquanto grupos de baixas remunerações, como os/as trabalhadores/as de
serviços pessoais e de proteção, mantêm grandes distâncias salariais entre
homens e mulheres. Diversos fatores contribuem para gerar estas diferenças,
e um fator não menor é a grande heterogeneidade dos grupos ocupacionais
que estamos analisando. Explicar as diferenças de remunerações entre os
gêneros por grupo ocupacional requer investigações específicas que excedem
os objetivos do presente estudo e da informação disponível.

Na tabela 8, podem ser observadas variações importantes por setor de
atividade. As remunerações mais altas encontram-se na mineração, serviços
financeiros e eletricidade, gás e água, tanto para os homens quanto para as
mulheres, enquanto as mais baixas são as das atividades que prestam serviços
à comunidade, sociais e pessoais. Também se observa que a maior disparidade
de remunerações entre homens e mulheres encontra-se num setor de salários
maiores, como a mineração, enquanto uma menor diferença entre os sexos
ocorre em um setor onde as as remunerações são em média mais baixas, o
dos serviços à comunidade, sociais e pessoais.

Tabela 8
 Remunerações médias mensais, por sexo e setor de atividade
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Tabela 9
Remunerações médias mensais por sexo,

segundo o tamanho da empresa

1.2. Remunerações por hora

Dado que efetivamente as jornadas de trabalho de homens e mulheres não
são iguais, para determinar as diferenças dos custos do trabalho por sexo é
preciso chegar a uma unidade de trabalho que seja comum. Por isso,
analisaremos as remunerações por hora.

Em primeiro lugar, vejamos as diferenças na duração da jornada por sexo. A
tabela 10 mostra o número médio de horas trabalhadas por homens e mulheres
segundo o grupo ocupacional, e a tabela 11 as registra por setor de atividade.
Podemos observar que a jornada de trabalho dos homens, em média, excede
em 9 horas a jornada das mulheres, com uma grande variação entre grupos
ocupacionais e setores.
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Tabela 10
Horas trabalhadas em média no período de um mês,

por sexo segundo o grupo ocupacional

Tabela 11
Horas trabalhadas mensalmente,

por sexo segundo setores de atividade

O cálculo das remunerações por hora diminui a distância das remunerações
entre homens e mulheres. As remunerações mensais das mulheres são, em

8 Chama a atenção o dado referente à jornada média de trabalho das mulheres em
postos de direção, superior em duas horas à jornada média de trabalho dos homens nessa
mesma situação.
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média, 68,9% das remunerações masculinas; quando são calculadas por hora,
a relação passa para 72,8%; ou seja, a diferença cai de 31,1% para 27,2%, o
que equivale a uma diminuição de quase 4 pontos percentuais. Ainda assim,
a diferença é de quase 30%.

Na tabela 12, podemos observar as remunerações por hora, segundo o grupo
ocupacional. Vemos que a brecha entre homens e mulheres em vários dos
grupos diminui abaixo dos 20%. No caso dos cargos de diretoria, ao contrário,
a brecha aumenta (embora muito levemente) dado que as mulheres deste
grupo registram uma jornada mais longa. O grupo que aparece como o
relativamente mais igualitário por sexo é o de técnicos.

Tabela 12
Remunerações médias totais por hora, por sexo, segundo o grupo

ocupacional

Na análise por setor também se observam mudanças nos diferenciais de
remunerações, embora a mineração continue sendo a que apresenta o maior
deles e os serviços à comunidade, sociais e pessoais, o menor.
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Tabela 13
 Remunerações médias totais por hora por sexo, segundo o setor

2. Custos não-salariais

Examinar os custos não-salariais é muito importante para uma análise de
gênero dos custos do trabalho. No discurso dominante, tanto entre
empresários como entre os economistas que não realizaram estudos neste
campo, atribui-se aos custos não-salariais supostamente mais altos a
responsabilidade pela a disparidade salarial que desfavorece as mulheres.

Os custos não-salariais incluem os reembolsos de gastos realizados pelo
trabalhador em razão do trabalho, os pagamentos diretos ao trabalhador
pela previdência social (bonificações por casamento, educação e/ou creche,
deslocamento para alimentação de lactante, auxílio-funeral etc.), as
contribuições patronais por seguros para seus trabalhadores, os gastos de
serviços de bem-estar e de capacitação dos trabalhadores e os outros custos
da mão-de-obra (calçado e roupa de trabalho, transporte etc.); ou seja, são
aqueles que representam um desembolso para o empregador, mas que não
fazem parte dos vencimentos que os trabalhadores recebem.

Os custos não-salariais para as trabalhadoras são, em média, 71,0% daqueles
dos trabalhadores homens. Embora a diferença por sexo continue sendo
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significativa, ela é menor do que no caso dos custos salariais. É importante
ressaltar que neste cálculo estão incluídos aqueles componentes que seriam
os causadores, segundo o discurso dominante, dos custos supostamente
maiores do trabalho feminino. De qualquer forma, é importante destacar
que o montante em termos absolutos dos custos não-salariais representa
uma pequena parte do custo total (ao redor de 7%). Por isso, ainda que estes
custos fossem maiores para as mulheres, dificilmente eles poderiam
compensar a grande distância que se observa nos custos salariais.

Lamentavelmente, a pesquisa não registra de maneira separada alguns custos
que são de sinal inverso para homens e mulheres e que se atribui a uns ou
outras de acordo com imagens de gênero dominantes. O custo da creche,
por exemplo, recai sobre as mulheres e aumenta o custo não-salarial de
trabalho feminino. Outros gastos familiares, como, por exemplo, o bônus-
escolaridade, que se outorga a um só dos pais, costuma ser destinado ao
homem, uma vez que em geral ele é considerado o provedor da família.
Apesar disso este tema, assim como outros componentes de custos associados
aos homens, não costuma ser considerado quando se comparam os custos
do trabalho de homens e mulheres.

Mas entre os custos não-salariais também se encontram fatores propriamente
relacionados ao trabalho, como os gastos de capacitação, que a pesquisa
tampouco registra separadamente, que se presume que sejam inferiores para
as mulheres.

Em primeiro lugar, pode-se observar que a diferença entre homens e mulheres
neste conjunto de custos é menor do que aquele observado nas remunerações.
Os custos não-salariais das mulheres chegam a 71% do equivalente para os
homens, comparado com 69,4% para o caso das remunerações. No entanto,
a diferença entre as remunerações de homens e mulheres continua sendo
muito alta (quase 30%), o que descarta, em primeira instância, a hipótese de
que as remunerações das mulheres são mais baixas para compensar supostos
custos não-salariais mais altos. No entanto, isto não elimina a possibilidade
de haver alguns custos que possam ser mais altos para as mulheres. Mas o
que fica claro nesta pesquisa é que há outros custos que são mais altos para
os homens e que, em média, os custos não-salariais tampouco são mais
altos para as mulheres.
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Ao analisar os custos não-salariais por grupos ocupacionais, pode-se observar
que em nenhum caso os custos das mulheres superam os dos homens. As
maiores diferenças encontram-se no grupo de serviços pessoais e de proteção
e, as menores, entre os profissionais, os técnicos e a diretoria.

Tabela 14
 Custos não-salariais mensais por sexo, segundo

o grupo ocupacional

A análise por setor mostra que, em termos absolutos, os custos não-salariais
mais altos se encontram na mineração e na eletricidade, gás e água,
provavelmente devido ao fato de que nesses setores há uma concentração
maior de ocupações cujas condições de trabalho demandam mais proteção.

A tabela 15 mostra que em nenhum caso os custos não-salariais das mulheres
superam os dos homens. Nos empregos relacionados aos serviços financeiros
concentram-se os custos mais próximos; ali, a diferença por sexo é de apenas
5%. A maior diferença se encontra em serviços à comunidade, sociais e
pessoais.
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Tabela 15
Custos não-salariais mensais por sexo, segundo o setor

A tabela 16 mostra que os custos não-salariais aumentam em termos absolutos
e diminuem as diferenças entre homens e mulheres à medida que cresce o
tamanho da empresa. Podemos levantar duas hipóteses para interpretar esse
dado. A primeira é que nas empresas grandes pode haver uma maior presença
de mulheres mais qualificadas e, consequentemente, gastos mais elevados
de capacitação e treinamento. A segunda é que, nesse grupo de empresas
pode existir um número maior de estabelecimentos que tenham creches ou
paguem o auxílio-creche às suas funcionárias, já que é mais provável que
haja mais de 20 mulheres contratadas.

Tabela 16
Custos não-salariais mensais por sexo, segundo o              tamanho

da empresa
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3. O custo total do trabalho

3.1. Custos totais do trabalho por pessoa por mês

O custo total do trabalho para o empregador, segundo a Pesquisa de
Remunerações e Custo da Mão-de-obra, inclui tanto as remunerações como
os outros custos não-salariais, e exclui o item 11 (subsídios repassados pelo
empregador), que não é de responsabilidade da empresa. (Ver Anexo
Metodológico)

Em primeiro lugar, calculamos o custo médio total da mão-de-obra para o
conjunto dos homens e para o conjunto das mulheres. O resultado desse
cálculo é que o custo do trabalho das mulheres equivale a somente 68,4%
do custo dos homens. Como se pode observar, o custo total do trabalho das
mulheres é, segundo esta pesquisa, em média mais de 30% inferior ao dos
homens.

Tabela 17
Custo médio total do trabalho por pessoa, por sexo

(pesos, abril de 20009)

9 Isto é válido para qualquer informação em pesos da pesquisa.

O custo total varia de maneira significativa entre grupos ocupacionais, setores
e empresas de distintos tamanhos. No ponto mais alto da estrutura
ocupacional (diretoria) estão, como seria de se esperar, os custos mais altos
para ambos os sexos. Ao mesmo tempo, é nesse grupo ocupacional que se
registra a maior diferença entre o custo total do trabalho de homens e
mulheres: o custo do trabalho das executivas representa 61,1% (ou seja
quase 40% menos) do custo dos executivos. Os trabalhadores não-
qualificados encontram-se no outro extremo, com os custos mais baixos e,
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simultaneamente, estão entre os grupos em que a disparidade entre homens
e mulheres é menor: o custo total das trabalhadoras não-qualificadas chega
a 83,5% do custo dos homens.

No grupo dos profissionais, que estão em segundo lugar em níveis absolutos
de custos, a disparidade entre os sexos é menor do que a média para o conjunto
de trabalhadores das empresas pesquisadas: o custo médio total do trabalho
total médio das mulheres nesse grupo ocupacional é 75,7% dos homens. Os
empregados do comércio e demonstração apresentam a maior diferença,
depois da diretoria, dado que os custos das mulheres chegam a 62,5% do
custo total dos homens.

Tabela 18
Custo do trabalho total médio por pessoa, por sexo,            segundo

o grupo ocupacional (mensal)

A tabela 19 mostra os custos totais do trabalho por setor de atividade. O
custo mais baixo por pessoa está em serviços à comunidade, sociais e
pessoais, para ambos os sexos, enquanto mineração, eletricidade, gás e água
e serviços financeiros são os que apresentam custos mais elevados. O maior
diferencial entre homens e mulheres encontra-se na mineração, onde o custo
do trabalho das mulheres em relação ao dos homens é de 61,8% e o menor
é observado em serviços à comunidade, sociais e pessoais, onde a relação
chega a 80%.
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Tabela 19
Custo média total do trabalho por pessoa, por sexo,           segundo

o setor

O custo do trabalho por pessoa aumenta com o tamanho da empresa, tanto
no caso dos homens como no das mulheres, como se pode observar na tabela
20. No entanto, a diferença entre o custo dos homens e o das mulheres
diminui. Isto significa que nas empresas de maior porte o custo do trabalho
das mulheres relativo ao dos homens chega a 63,9%, ou seja, apresenta uma
disparidade maior que a média geral.

Tabela 20
Custo médio total do trabalho por pessoa por sexo,            segundo

o tamanho da empresa

3.2. Custos totais do trabalho por hora

Como se pode observar nas tabelas seguintes, os custos totais por hora
resultam, em média, numa maior diferença entre homens e mulheres, devido
às jornadas, em média, mais curtas para as mulheres. Observam-se tendências
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similares às detectadas nas análises da remuneração por pessoa sobre uma
base mensal.

Tabela 21
Custo médio total do trabalho por hora, por sexo,              segundo o

grupo ocupacional

Tabela 22
Custo médio total do trabalho por hora, por sexo, segundo o setor
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Tabela 23
Custo médio total do trabalho por hora, por sexo,              segundo

tamanho da empresa

4. Alguns componentes específicos relevantes

Nesta seção, examinaremos alguns componentes dos custos de maneira mais
desagregada. O tamanho da amostra e a forma de coleta da informação10

não nos permitem aprofundar esta análise. Por outro lado, os componentes
não contemplam a desagregação adequada para realizar um estudo de
gênero11 que considere todas as variáveis relevantes. No entanto, podem-se
detectar alguns indícios com relação à importância relativa dos diferentes
componentes do custo para mulheres e homens segundo o grupo ocupacional
ao qual pertençam, assim como a existência de diferenciais por gênero.

4.1. Composição dos custos salariais

Consideram-se aqui as remunerações correntes que representam custos para
o/a empregador/a, ou seja:

Salário-base;
Outros salários permanentes;
Remunerações e salários por funções ocasionais;
Incentivos e prêmios;

10 Ver na nota metodológica (Anexo 1) o item “Limitações das variáveis a medir”.
11 Mais adiante, serão apresentadas sugestões para a desagregação sistemática e regular
por sexo da Pesquisa de Custos e Remuneração da Mão-de-Obra.
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Pagamentos por tarefa;
Pagamentos por hora extra;
Comissões por venda;
Pagamentos em espécie.

A importância de cada um destes componentes dos custos salariais, assim
como a diferença relativa entre homens e mulheres, varia segundo o grupo
ocupacional. Não obstante, em todos os grupos o principal componente é o
salário-base, ainda que seu peso varie entre as ocupações e também quanto
à magnitude das diferenças observadas entre sexos. Ao mesmo tempo, a
heterogeneidade dos grupos ocupacionais e a segregação sexual do trabalho,
interna a estes grupos, incidem no peso dos diferentes componentes dos
custos.

No grupo 1, Diretoria, o único componente das remunerações que têm
significação relativa é o de "outros salários permanentes". No caso das
mulheres, este componente representa aproximadamente 22%, enquanto para
os homens, chega só a 12%12.

Isto se reflete também no fato de que a diferença entre as remunerações de
homens e mulheres é maior no caso do salário-base do que no caso dos
outros salários: as mulheres ganham só 31% do salário-base dos homens e
62% do valor destinado aos homens a título de outros. No caso de incentivos
e prêmios – pouco significativos em relação à remuneração total – a distância
entre homens e mulheres é muito alta: as mulheres recebem só 14% do que
recebem os homens.

No grupo 2, que reúne os/as profissionais, o peso do item "outros salários
permanentes" no cálculo total do custo é maior do que no caso anterior:
36% para as mulheres e 26% para os homens. Neste grupo, entretanto, embora
as mulheres recebam aproximadamente a mesma quantia que os homens
em "outros salários", a disparidade do salário-base é de 38%, ou seja, as
mulheres ganham 62% do que recebem os homens pelo mesmo item.

12 Estas cifras são só aproximadas, já que pelas razões metodológicas salientadas, não
é estritamente correto somar os valores dos componentes.
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No grupo 3, que reúne as ocupações técnicas, o salário-base representa
aproximadamente a metade das remunerações no caso das mulheres,
enquanto para os homens está ao redor dos 63%.

As técnicas recebem uma parte importante de suas remunerações a título de
comissões por vendas (cerca de 25%) enquanto para os técnicos a proporção
é muito menor (7%). Em termos absolutos, as mulheres recebem quase o
dobro do que os homens na forma de comissões. Poder-se-ia supor que esta
diferença entre homens e mulheres deriva do fato de que uns e outras exercem
atividades distintas no interior do grupo, o que pode implicar formas de
remuneração diversas.

A maior parte das remunerações do pessoal administrativo, tanto masculino
quanto feminino, concentra-se no salário-base e "outros salários". Nestes
dois componentes, a brecha de gênero é de 18% e 13%. Os outros
componentes têm um baixo peso neste grupo.

O grupo dos trabalhadores de serviços pessoais e de proteção é muito
heterogêneo e, provavelmente, há grandes diferenças entre as ocupações
tradicionalmente consideradas femininas e masculinas. Tanto para os homens
quanto para as mulheres, as principais receitas provêm dos dois primeiros
componentes. O pagamento por hora extra é mais importante para os homens,
e aquele destinado a incentivos e prêmios, para as mulheres.

Como é de se esperar, no grupo empregados de comércio e demonstração,
as comissões por vendas são equivalentes ao salário-base. Em ambos os
componentes, assim como em outros salários e salários básicos, a brecha de
gênero atinge cifras próximas a 50%.

No grupo de trabalhadores qualificados, os homens recebem uma proporção
relativamente alta por incentivos e prêmios e, embora em menor medida,
também no caso do pagamento de hora extra. As mulheres, por seu lado,
recebem uma remuneração maior do que os homens em salário por tarefa,
provavelmente refletindo ocupações diferentes.

O grupo de operadores e montadores de máquinas contém uma variedade
de ocupações que refletem a divisão do trabalho por sexo. Em termos de
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componentes das remunerações isto se reflete no fato de que as mulheres
recebem mais por salário por tarefa do que os homens; estes têm
remunerações maiores em incentivos e prêmios.

Por último, no caso dos trabalhadores não-qualificados, os diferentes
componentes têm um comportamento similar por sexo. A menor diferença
entre homens e mulheres encontra-se no item "outros salários permanentes",
onde a brecha é de aproximadamente 5%.

Em resumo, pode-se concluir que, em média, os "outros salários
permanentes" têm um peso maior na remuneração média total das mulheres,
enquanto para os homens esse maior peso é representado pelo salário-base.
Em quase todos os componentes de custo do trabalho analisado, os homem
ganham mais. A exceção são as remunerações por salário por tarefa e por
comissões de vendas, o que deve refletir uma diferença também do tipo de
ocupação de uns e outras. Isto se traduz no fato de que a diferença entre as
remunerações médias de homens e mulheres seja de 31,1%, como vimos
anteriormente.

Embora tenha-se destacado a importância das ocupações na diferenciação
dos componentes das remunerações por sexo, isto tampouco é neutro quanto
ao gênero, dado que estudos mostraram que existe uma relação direta entre
as formas de pagamento (não só o nível das remunerações) e o sexo
predominante na ocupação. Este é um assunto que requer ser estudado em
maior profundidade em pesquisas sobre remunerações e brecha salarial.

4.2. Composição dos custos não-salariais

Alguns dos componentes dos custos não-salariais variam diretamente com
as características das ocupações. No entanto, neste tema, poder-se-ia destacar
com mais clareza a relação com as funções reprodutivas e de cuidado da
família, atribuídas à mulher, assim como às imagens de gênero dominantes.
Lamentavelmente, como já se mencionou, a desagregação dos componentes
não é a mais adequada para este fim.

Embora nos pagamentos diretos ao trabalhador por previdência social
incluam-se os gastos e pagamentos por creche e deslocamento para



Uma análise de gênero da pesquisa de custos e remunerações da mão-de-obra no Chile

183

alimentação de lactante, ambos os custos associados às mulheres, o custo
médio para as mulheres atinge só 67% do custo médio para os homens.
Pode-se deduzir, então, que os outros subcomponentes são maiores para os
últimos. Isto poderia resultar do fato de os outros benefícios associados às
funções reprodutivas e familiares, tais como as bonificações para educação,
por casamento e outros, sejam destinadas numa maior proporção aos homens,
bem como pelo fato de que algumas destas bonificações possam ser
proporcionais às remunerações, que no caso dos homens são mais altas.

As contribuições patronais por seguros, ou seja, os pagamentos por risco de
acidente e por doenças profissionais, são também maiores para os homens,
dado que eles se concentram em atividades que são consideradas mais
arriscadas e que as doenças profissionais que afetam as mulheres não são,
em muitos casos, consideradas como doenças causadas pelo tipo de trabalho
exercido.

Os gastos de serviços de bem-estar e capacitação para os homens são o
dobro daqueles destinados às mulheres, mas não se pode diferenciar entre
as partes deste componente de custo para poder comprovar se as mulheres
recebem menos capacitação ou se são os gastos em serviços de bem-estar
que privilegiam os homens.

O item "outros custos da mão-de-obra" inclui o vestuário de trabalho. Esse
custo está relacionado diretamente ao tipo de trabalho desempenhado, seja
por necessidades intrínsecas da atividade (como a roupa de segurança) seja
por razões culturais, como os uniformes que são entregues às mulheres para
promover uma determinada imagem da empresa. Este item inclui também
gastos de contratação do pessoal e transporte. A diferença, em média, para o
conjunto deste componente, é ao redor de 20% mais alta para os homens. É
mais um elemento que questiona diretamente a alegação de que a suposta
maior rotatividade das mulheres e as substituições por licença-maternidade
incrementem custos tais como os de contratação e os de roupa de trabalho.

H. Conclusões

A partir dos dados da Pesquisa de Remunerações e Custos da Mão-de-obra,
pode-se afirmar que o fato de as remunerações das mulheres serem em média
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Tabela 24
Custos mensais do trabalho por tipo de custo, segundo o sexo

significativamente inferiores às dos homens não pode ser explicado ou
justificado por um custo não-salarial supostamente maior em que as empresas
incorreriam pela contratação das trabalhadoras. Como vimos, não só os custos
não-salariais das mulheres são mais baixos do que os dos homens, como,
devido ao montante que representam no total das remunerações, não
poderiam superar as diferenças salariais entre os gêneros. Portanto, os custos
médios totais do trabalho por pessoa são menores para a mão-de-obra
feminina do que para a masculina, e o são de maneira muito significativa.
Embora os dados desta pesquisa não permitam indagar sobre custos indiretos
supostamente gerados pela contratação de mulheres, em especial aqueles
derivados da maternidade, a magnitude da diferença de custos diretos torna
difícil sustentar as hipóteses de que os custos indiretos são a causa das
menores remunerações para as mulheres.

A tabela 24 mostra que a comparação por sexo dos incrementos sobre as
remunerações totais como resultado dos custos não-salariais revela uma
diferença de 0,2% maior para as mulheres. Se a comparação for realizada
nos dados por hora, veremos que a diferença desaparece (tabela 25). Em
ambas as tabelas, igualamos as remunerações a 100, para evitar o efeito da
brecha salarial e nos concentramos somente no aumento dos custos não-
salariais.
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Tabela 25
Custos do trabalho por hora, segundo o sexo

A hipótese mencionada anteriormente, ou seja, aquela que justifica as
menores remunerações para o sexo feminino pelos custos não-salariais
supostamente maiores das mulheres e que costuma ser reproduzida como
afirmação entre alguns empresários e administradores, parece se sustentar
mais em imagens de gênero – isto é, em representações das identidades
masculinas e femininas reproduzidas social e culturalmente – do que em
dados objetivos de medição de custos ou de produtividade que, em todo
caso, as empresas não realizam diferenciadamente pelo sexo dos
trabalhadores. Também está presente a percepção de perda de controle do
processos produtivos no interior da empresa devido ao que é considerado
"um risco sempre presente" da possibilidade de maternidade das
trabalhadoras que resiste à evidência da diminuição significativa das taxas
de fecundidade, em especial entre as trabalhadoras assalariadas13.

Embora as imagens de gênero tenham um papel importante, também é
necessário salientar que, por não existirem estudos que mostrem o contrário,
as pessoas tendem espontaneamente a generalizar sua própria experiência
em relação ao conjunto da sociedade ou, no caso que nos ocupa, do mercado
de trabalho. Por isso mesmo, esta pesquisa pode contribuir para questionar
os mitos existentes a respeito dos custos do trabalho das mulheres.

13 No Chile, as mulheres ativas no mercado de trabalho têm uma fecundidade de 1,6
filhos por mulher, diante de 2,5 das mulheres em seu conjunto. Em 1998, no Chile, só 20%
dos partos foram de trabalhadoras assalariadas, as que teriam direito à licença-maternidade,
caso contassem com contrato de trabalho (Pesquisa Casen, 1998).
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Para continuar com este processo de geração de conhecimento e dar
prosseguimento aos estudos sobre os custos salariais e não-salariais por sexo,
é preciso considerar vários problemas relacionados com a coleta de
informação. Será necessário fazer algumas modificações no questionário
que permitam analisar separadamente e aprofundar o conhecimento de certos
componentes dos custos (capacitação, creche, custos de contratação, por
exemplo). O tipo de custos não-salariais que se costuma atribuir às mulheres,
seja por comportamentos que se supõem exclusivos ou típicos das mulheres
no trabalho, seja por suas funções efetivas na reprodução, pode ser um guia
para realizar estas novas desagregações. Também é indispensável uma nova
amostra, que aumente a representatividade da pesquisa, levando-se em conta
que a atual não foi elaborada considerando um estudo separado por sexo.
Por último, parece conveniente repensar a metodologia de coleta da
informação, uma vez que os dados obtidos correspondem a médias por grupos
ocupacionais de cada estabelecimento e não são medições por trabalhador14.
Isto dificulta a comparação entre os diferentes componentes de custos e as
operações estatísticas que podem ser realizadas.

Por outro lado, também serão necessárias pesquisas complementares, tais
como estudos do efeito das licenças e ausências de trabalhadores e
trabalhadoras na produtividade e custos do trabalho das empresas, ao mesmo
tempo que comparar as pesquisas existentes sobre esse tema, realizadas com
diferentes fontes de informação no Chile.

14 Ver  nota metodológica no Anexo 1.
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I. ANEXO 1

Aspectos Metodológicos da Pesquisa de Custo de Mão-de-Obra

As estatísticas contidas na Pesquisa de Custos e Remuneração da Mão-de-
Obra se referem, em sua maioria, aos trabalhadores empregados por empresas
ou instituições com 10 ou mais trabalhadores e que pertencem aos grandes
setores da atividade econômica nacional, com a única exceção do setor da
Agricultura, Caça, Silvicultura e Pesca. São fornecidos indicadores
desagregados segundo os setores econômicos anteriomente referidos e
segundo grandes grupos predeterminados de ocupações dos trabalhadores.
A pesquisa, realizada em maio de 2000, conta com um total de 1.010
entidades, as quais estão separadas segundo o setor e o tamanho:
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1. População objeto da pesquisa: os itens de remunerações e custo de
mão-de-obra se referem apenas a uma parte da força de trabalho existente
no mercado de trabalho, e que exerce suas atividades em empresas ou
instituições, denominada "trabalhadores", deixando fora de seu alcance os
"empregadores" e os "trabalhadores independentes".

2. Variáveis medidas:

a) Remunerações do trabalhador: as remunerações são definidas como o
conjunto de contraprestações em dinheiro e em espécie avaliadas em dinheiro,
que o trabalhador deve receber do empregador por razões de contrato de
trabalho, de acordo com seu emprego ou função. Excluem-se aqueles gastos
por conta do empregador que correspondem a devoluções de despesas em
que o trabalhador incorre por razões do próprio trabalho, por exemplo,
atribuições de deslocamento e de refeição.

b) Custo do empregador por mão-de-obra: é a resultante da remuneração
mais os custos do empregador por devoluções de gastos do trabalhador, por
capacitação e aperfeiçoamento e pelos serviços de bem-estar pessoal, menos
as contribuições imputadas ao empregador por regimes de previdência social.

c) Limitações das variáveis a medir: um aspecto a considerar é que as
variáveis pesquisadas – custo da mão-de-obra e remunerações –
correspondem a médias por grupos ocupacionais de cada estabelecimento e
não são medições por trabalhador. Esta definição surgiu da impossibilidade
de obter informação desagregada por trabalhador, dada a imensa quantidade
de dados a pesquisar. Esta limitação faz com que as variáveis por grupo
ocupacional possam evoluir não somente devido a mudanças registradas
nas variáveis de cada um dos trabalhadores que pertencem ao grupo, mas
também devido a mudanças no número de trabalhadores do grupo.
Especificamente, se o número de trabalhadores de um grupo experimentou
uma variação e, além disso, os trabalhadores que se "incorporam ou
abandonam" o grupo provocam uma mudança na média da remuneração do
grupo resultante, esta variável acusa uma variação, independentemente se
os trabalhadores que permaneceram no grupo mantiveram inalteradas ou
não as suas remunerações.
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3. Conteúdo da pesquisa mensal: para a realização da pesquisa mensal
sobre Remunerações e Custo da Mão-de-obra, traçou-se um formulário no
qual se solicita somente a informação necessária para o cálculo dos
estimadores do sistema e para a a avaliação da coerência dos dados
reportados, uma vez que esta solicitação é extensa por si só. Teve-se muito
presente o preceito que indica que a qualidade de uma pesquisa tem relação
inversa com a extensão da mesma. Nesta pesquisa, consultou-se sobre:
número de trabalhadores, montante dos pagamentos e gastos a título de
mão-de-obra e remunerações, montante das deduções legais obrigatórias
das remunerações e número de horas ordinárias e extraordinárias pagas aos
trabalhadores. Para o recolhimento de informação desagregada por sexo, a
consulta foi realizada com três formulários: um correspondente à informação
para as mulheres trabalhadoras, outro para os homens trabalhadores e um
terceiro, que tinha a informação agregada. O fato de contar com três
formulários permitiu contrastar a informação e testar a sua coerência.

4. A amostra: a pesquisa desagregada por sexo realizada em maio de 2000
foi aplicada a um total de 1.010 estabelecimentos empresariais. A amostra
utilizada é a mesma da pesquisa que se aplica mensalmente. A porcentagem
de estabelecimentos que respondeu à pesquisa foi de 96%.
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Composição da amostra: trabalhadores por sexo segundo o ramo e
tamanho

Tabela 1
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ANEXO 2

Explicações Relativas aos Componentes do Custo da Mão-de-Obra
e Remunerações Brutas

A pesquisa de Remunerações e Mão-de-Obra do INE discrimina os seguintes
componentes do custo da mão-de-obra e da remuneração bruta

1. Salários-base (fixo e por semana corrida);
2. Outros salários permanentes: inclui prêmios por antigüidade, por

realização de trabalho em lugares afastados e/ou adversos, por
responsabilidade ou cargo, e pelo uso de maquinarias, ferramentas
ou instrumentos perigosos ou delicados, verbas por turnos diurnos
ou noturnos permanentes e outras bonificações ou verbas básicas e
permanentes;

3. Ordenados e salários por funções ocasionais do/a trabalhador/a;
4. Incentivos ou prêmios monetários;
5. Salário por tarefa, só para trabalhadores/as do estabelecimento;
6. Pagamentos por horas extras;
7. Comissões por vendas;
8. Reembolsos de gastos do trabalhador em razão do trabalho realizado;
9. Participações, gratificações e pagamentos adicionais não mensais;
10. Pagamentos em espécie e gastos de moradia do/a trabalhador/a;
11. Subsídios repassados pelo empregador: salário-família e outros

auxílios;
12. Pagamentos diretos ao trabalhador/a pela previdência social: verbas

para educação e/ou creche, por casamento, para transporte para
alimentação de lactantes, auxílio-funeral, pagamentos diretos quando
o/a trabalhador/a deve se ausentar por motivo de doença, maternidade,
acidentes de trabalho ou doença profissional, e outros pagamentos
diretos;

13. Contribuições patronais por seguros para os/as trabalhadores/as;
14. Gastos dos serviços de bem-estar e de capacitação do/a trabalhador/

a. Inclui: i) custos dos serviços de alimentação, culturais, de assistência
médica, de diversão, educação etc.; ii) capacitação e aperfeiçoamento:
inclui reembolso de matrícula do trabalhador, honorários e outros
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pagamentos pelos serviços de instrutores externos ou instituições de
formação e despesas com material de ensino; exclui a parte recuperável
através do Sistema de Franquia Tributária (Sence);

15. Indenizações por término da relação de trabalho;
16. Outros custos da mão-de-obra: gastos por conta do empregador com

calçado e roupa de trabalho, com contratação de pessoal e com
transporte dos/as trabalhadores/as para e da residência ou lugar
próximo.

Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 15 são componentes das remunerações
totais. Nas remunerações habituais estão incluídos os componentes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 10, isto é, aqueles que são pagos mensalmente (em dinheiro ou
em espécie): os salários-base, aqueles relativos ao desempenho de funções
ocasionais, os incentivos e prêmios, os salários por tarefa, os pagamentos
por horas extras, as comissões por vendas e os pagamentos em espécie.

Os itens 8, 12, 13, 14 e 16 são componentes do custo, mas não são
remunerações. O item 11 (subsídios repassados pelo empregador) é,
efetivamente, um componente das remunerações, porque é um vencimento
que os/as trabalhadores/as recebem, mas não faz parte do custo para o
empregador/a, já que este o recebe do sistema de previdência social e o
repassa ao/a trabalhador/a. Por isso, o custo total para o empregador/a é a
soma das remunerações mais os custos não-salariais antes mencionados,
menos o item 11.

A pesquisa também registra, por grupo ocupacional, as horas pagas
diferenciadas em horas ordinárias e horas extras. Isto permite calcular os
custos do trabalho por hora de trabalho.

Os dados de remunerações e custo da mão-de-obra são registrados para os/
as trabalhadores/as da empresa de acordo com os seguintes grupos
ocupacionais: a) diretoria; b) profissionais; c) técnicos/as; d) pessoal
administrativo; e) trabalhadores/as do serviço pessoal e de proteção; f)
empregados/as de comércio e demonstração; g) trabalhadores/as qualificados;
h) operadores/as e montadores/as de instalações e maquinarias; i)
trabalhadores/as não-qualificados/as.
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A empresa é identificada de acordo com o setor econômico ao qual pertence
e registra-se o número de trabalhadores/as de cada uma delas; por isso a
pesquisa pode ser analisada por setor e por tamanho. No entanto, dado o
tamanho da amostra, não se podem cruzar ao mesmo tempo as variáveis
setor, tamanho e grupo ocupacional. As empresas são agrupadas nos seguintes
ramos: a) mineração; b) indústria; c) eletricidade, gás e água; d) construção;
e) comércio; f) transporte e comunicações; g) serviços financeiros; h) serviços
à comunidade, sociais e pessoais.

A pesquisa não contempla empresas do setor agrícola. A partir do número
de trabalhadores/as, as empresas podem ser agrupadas de acordo com o
tamanho; o usual é que se agrupem empresas de menos de 10 trabalhadores/
as, as que têm entre 10 e 49, depois aquelas que estão entre 50 e 199, e as
com mais de 200.
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Tabela 1
Distribuição dos trabalhadores/as por setor de atividade e sexo,

2000

Fonte: Mideplan, Pesquisa Casen, 2000.

Tabela 2
Distribuição de trabalhadores/as por tamanho de estabelecimento

e sexo, 2000

Fonte: Mideplan, Pesquisa Casen, 2000.

ANEXO 3
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