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Quanto custam as mulheres? 

 É muito frequente a noção de que os custos 
da mão de obra feminina são superiores aos 
custos da mão de obra masculina, apesar de 
que suas remunerações são inferiores  

 

 Essa ideia constitui uma importante barreira 
para as possibilidades de acesso das 
mulheres a mais e melhores empregos  

 
 



O argumento dominante  
 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 relacionados às responsabilidades 
familiares” , assumidas principalmente pelas mulheres, são 
considerados também fatores adicionais de custos   

 

 Entre eles uma suposta: 
• maior taxa de absenteísmo 

• menor compromisso com a empresa 

• menor disponibilidade para trabalhar horas extras, turnos noturnos, 
viajar ou capacitar-se 

 

 



Maiores custos = menores 

salários? 

 Idéia de que os menores salários das 

mulheres em relação aos dos  homens não 

se devem à discriminação 

 

 Mas sim resultariam da necessidade de 

compensar o seu maior custo de contratação 

(devido a normas protetoras especiais) 



Mito ou realidade? 
 Essas noções (frequentes entre os que tomam as 

decisões de contratar ou não uma mulher, 
promovê-la ou não, investir ou não na sua 
formação) não estão baseadas em cifras e 
estatísticas 

 

 Na América Latina, as cifras relativas aos custos 
do trabalho, enfermidades e acidentes 
profissionais, ausências e licenças não existem (ou 
não estão disponíveis) em forma desagregada por 
sexo 



Objetivo da pesquisa da OIT  

 Produzir cifras e dados objetivos sobre os custos 
relacionados à contratação de homens e mulheres 

 Se a conclusão fosse de que os custos de 
contratação das mulheres não são superiores aos 
dos homens, contribuir a desfazer o mito  

 Se os custos são superiores e estão relacionados 
ao papel das mulheres na  reprodução da 
sociedade, contribuir para o debate sobre a 
definição de políticas mais equitativas para 
enfrentar esse tema 

 



Universo e fontes 

 Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai (1999-
2000) 

 Assalariados de ambos sexos (excluindo o serviço 
doméstico) 

 Cifras oficiais (demográficas e ocupacionais) 

 Registros relativos às licenças maternidade 

 Uma pesquisa especial (Chile) e estudos de caso a 
nível das empresas  

 



Componentes do custo 

 custos diretos (salário) 

 custos indiretos: 
• outras remunerações (13o, férias, e outros) 

• custo não salarial (contribuições do empregador à previdência, 
custo da demissão, acidentes e enfermidades do trabalho) 

• custo não salarial de proteção à maternidade e ao 
cuidado infantil 



Legislação 

 Para calcular esses custos foram considerados 
apenas aqueles advindos dos benefícios garantidos 
pelas legislações nacionais 

 

 Outros possíveis componentes de custos derivados 
de processos de negociação coletiva ou políticas 
especiais de recursos humanos  não foram  
considerados nesta etapa do estudo 



Metodologia 

 Cálculo do custo anual de cada prestação: 

• frequência esperada de casos no ano 

• duração média do caso no ano 

• custo monetário por caso ou período 

 Relacionado com a massa salarial anual feminina 
(registrada – com carteira de trabalho assinada) 

 Computado apenas o custo adicional a cargo 
(diretamente) do empregador (trabalhadoras formais – 

com carteira de trabalho assinada) 



Resultados 

 Os custos monetários para o empregador 

relacionados à contratação das mulheres são 

muito reduzidos 

 Representam menos de 2% da remuneração 

bruta mensal das mulheres 
 



Legislação 

 Licença maternidade (de 12 a 18 semanas) 

 Assistência médica durante a gravidez e o 

parto (5 países) 

 Salário maternidade (100% nos 5 países) 

 Custos diretos para o empregador 

• Creches/auxílio creche (4 países) 

• Pausas para a amamentação 

• Ausências remuneradas para acompanhar 

filhos/as 

 

 



Por que os custos são tão baixos? 

 

 Baixa incidência anual de gestações (e por 

tanto de licenças maternidade e outras 

prestações a ela associadas) entre as 

trabalhadoras assalariadas: 
 

• 2,8% (Argentina)  

• 3,0% (Brasil) 

• 4,5% (Chile) 

• 7,5% (México) 

 



A razão principal  

 Os benefícios médicos e monetários 

associados à maternidade não são 

financiados diretamente pelos  

empregadores que tomam a decisão de 

contratar uma mulher, mas sim por fundos 

públicos (Chile) ou sistemas de seguridade 

social (Argentina, Brasil, México) 



Proteção contra a  discriminação 

 As contribuições dos empregadores aos sistemas 

de seguridade social não estão relacionadas nem 

ao número nem à idade das mulheres que 

empregam   

 Essa forma de financiamento visa garantir um  

valor fundamental: a  proteção das mulheres frente 

uma possível discriminação associada à 

maternidade, no espírito das Convenções da OIT 

de Proteção à Maternidade   



“Custos sociais” da proteção à  

maternidade 

 Os custos da proteção à maternidade através 

desses fundos de caráter compensatório tampouco 

são elevados 

  Os benefícios monetários recebidos pela mulher 

durante a licença-maternidade representam menos 

de 2% da massa salarial feminina registrada:  
• 0,7% na Argentina 

• 1,1% no México 

• 1,7% no Chile e Brasil 

 



Custos diretos para o 

empregador 

 Componentes principais dos custos 

monetários diretos para os empregadores 

associados à  maternidade e ao cuidado 

infantil nos 4 países (legislação vigente à 

época): 

• Descansos remunerados para a amamentação/ 

alimentação do/a filho/a  

• Creche  

• Custos de substituição 

 



Lactância: legislação 

 Direito a interrupções diárias de 1 hora na 

jornada de trabalho para amamentar/ 

alimentar o/a filho/a (remuneradas): 

• Até que a criança tenha 6 meses (Brasil e 

México), 1 ano (Argentina) ou 2 anos (Chile) 

 Convenção 183 OIT: por um período 

definido pela legislação nacional 



Lactância: custo 

 Representa 1% ou menos da remuneração 

bruta mensal das mulheres: 

• 0,1% (Argentina e México) 

• 0,8% (Brasil) 

• 0,5% (Chile) 

 



Creche: legislação 

 Argentina, Brasil e Chile: financiamento 
direto do empregador 

• Argentina: em empresas com um mínimo de 
mulheres (a ser determinado por lei não regulamentada) 

• Brasil: em empresas com 29 mulheres ou mais 

• Chile: em empresas com 29 mulheres ou mais 

 México: todos os/as filhos/as de 
trabalhadoras que contribuem à seguridade 
social (financiamento tripartite) 



Creche: custo 

 Os gastos relacionados à creche são o principal 

componente dos custos diretos de contratação de 

uma mulher para o empregador no Chile e na 

Argentina (1,2 e 0,8% de sua remuneração bruta mensal 

respectivamente) 

 No México esse ítem não constitui um custo direto 

para o empregador porque está coberto pela 

seguridade social (da mesma forma que a 

assistência médica e o salário maternidade) 



Custos de substituição 

 Os custos monetários diretos relacionados à 

substituição de uma mulher durante a 

licença maternidade (férias proporcionais. 

13º  e/ou  outros benefícios) eram muito 

reduzidos: representavam 0,1% ou menos 

de sua  remuneração bruta  

 



Custos indiretos de substituição 

 Pode existir um custo indireto de 

substituição de uma mulher durante a 

licença maternidade relacionado à 

produtividade e a organização do processo 

de trabalho 

 Mas não existe evidência confiável para 

calcular objetivamente esse componente  



Absenteísmo 

 Outra noção muito frequente é que o absenteísmo 

feminino é superior ao masculino e que esse é um 

outro importante componente de seus custos 

indiretos 

 Mas tampouco existe evidência confiável ou dados 

estatísticos (os dados sobre enfermidades e 

acidentes do trabalho e outras licenças não estão 

desagregados com essa finalidade) 



Custos para o empregador relacionados à proteção à 

maternidade e ao cuidado infantil , ano 2000 

(remuneração bruta mensal = 100) 

100.2 101.8 101.2 101.0  Custo médio para 

o empregador 

0.1 0.1 0.1 0.1  Substituição 

0.1 0.5 0.8 0.1  Amamentação 

0.0 1.2 0.3 0.8  Creche 

0.2 1.8 1.2 1.0 Custo  maternidade  

e cuidado infantil 

100.0 100.0 100.0 100.0 Remuneração bruta 

México Chile Brasil Argentina 



Resultado estudo Chile 

 Pesquisa de custos e remunerações desagregada por 

sexo (por solicitação do SERNAM) 

 Resultado: 

• Considerando todos os custos (diretos e indiretos) 

associados à contratação de homens e mulheres, o custo 

de contratação das mulheres representava 68% do custo 

de contratação dos homens 

 Razões:  

• As remunerações médias das mulheres são inferiores 

(aproximadamente 30%)  

• Há vários custos indiretos associados mais aos homens 

do que às mulheres e estes costumam ser mais elevados 

porque estão associados às remunerações  

 



Custo da ampliação dos direitos  
(sobre o total da massa salarial) 

 Pesquisa em andamento no Brasil 

 Elementos considerados: 

 

• Ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias 

de 0,8% para 1,1% da remuneração bruta mensal das mulheres 

 

• Ampliação da licença paternidade de 3 para 15 dias 

de 0,3% para 0,9% da remuneração bruta mensal dos homens 

 

• Ampliação para os pais dos direitos à creche e licença 

remunerada para cuidado dos/as filhos/as  



Recomendações  

1. Necessidade de contar com informação estatística 

permanente e confiável sobre custos do trabalho 

desagregados por sexo e temas relacionados (ausências, 

licenças, enfermidades profissionais, acidentes de trabalho  

2. Fortalecer as legislações nacionais de proteção à 

maternidade e os sistemas de financiamento dos benefícios 

médicos e monetários no espírito das Convenções da OIT  

3. Melhorar e ampliar os serviços de cuidado infantil: 

 Financiá-los através do mesmo sistema 

 Ampliá-los aos trabalhadores com responsabilidades familiares de 

ambos sexos  (C. 156 da OIT) 

4. Fortalecer a negociação coletiva e as ações voluntárias das 

empresas 

 

 


