
1 
 

RELATÓRIO (EM ELABORAÇÃO)  DA PESQUISA SOBRE CONTRATAÇÃO DO EMPREGO 

DOMÉSTICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

 

 

Resumo: 

Esta pesquisa foi elaborada no âmbito do projeto de pesquisa “O emprego doméstico no 

Nordeste frente ao novo contexto legislativo, econômico, político e social: uma análise de 2015 

a 2021”. O objetivo foi coletar, por meio de um questionário online, informações que permitam 

compreender como estão as contratações dos empregados domésticos durante a PANDEMIA da 

covid-19 em todo o país. A finalidade da pesquisa é contribuir para o debate sobre o impacto da 

pandemia da covid-19 na vida dos trabalhadores domésticos, os quais são majoritariamente 

mulheres, que já vivenciavam situações de vulnerabilidade econômica antes da pandemia, no 

que diz respeito ao vínculo empregatício e a remuneração. 
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Introdução 

A pandemia da convid-19 trouxe significativos impactos econômicos e sociais para os 

trabalhadores domésticos e é urgente compreender como estão as contratações dessa categoria 

no âmbito nacional, durante esse momento atípico. Diferentemente de grande parte das 

ocupações, o trabalho doméstico registra elevado grau de informalidade. De acordo com os 

dados do último trimestre de 2019 (PNAD), no Brasil 73,3% das domésticas não tinham vínculo 

empregatício formalizado e no Nordeste esse percentual foi ainda maior, com 83,2%. Portanto, 

mais de 4,5 milhões de mulheres no país, no Nordeste mais de 1 milhão, não têm garantias 

trabalhistas e, por isso, estão sujeitas a serem dispensadas durante o período do distanciamento 

social, sem indenização ou acesso ao seguro-desemprego. Ou vou depender de negociações 

informais com o empregador para manter parcial ou integralmente seus vencimentos em caso 

de afastamento do trabalho. 

No atual contexto de pandemia, para as informais que perderam o trabalho, a única 

possibilidade de renda é o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal, que ao cumprir 

as condições relacionadas à composição do domicílio e ao papel da mulher no mesmo, as 

cotas/parcelas tem valor inicial de R$ 600,00 e pode chegar até R$ 1.800,00 por domicílio. Mas 

a operacionalização do recebimento deste benefício não tem sido ágil, pois depende do acesso 

à internet ou às agências bancárias/lotéricas, o que nem todos tem acesso. Esse benefício foi 

proposto inicialmente para ser pago por 3 meses e no final junho de 2020 foi estendido para 

mais 2 meses. Contudo, o avanço da Covid-19 no país tem sido acelerado e até final de junho de 

2020 ainda não havíamos alcançado o pico de contágio da doença, totalizando mais de um 

milhão de infectados e mais de 50 mil mortes. Portanto, o tempo de recebimento deste auxílio 

pode ser insuficiente para reparar os danos que a Covid-19 na vida laboral dessas mulheres e 

dos familiares que dependem do seu sustento. Para os trabalhadores domésticos formalizados, 

o governo federal permitiu aos patrões a suspensão temporária do contrato ou redução da 

jornada de trabalho. No primeiro caso, o trabalhador pode ficar em casa e o governo vai 

remunerá-lo com um salário mínimo por 2 meses. No segundo caso, a complementação do 

salário do trabalhador que teve a redução de jornada será paga pelo governo. Além dos 

impactos econômicos e sociais, os trabalhadores domésticos são considerados pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) entre os mais expostos ao risco de contaminação pela Covid-19. 

Isso porque trabalham em contato direto com os empregadores e os seus familiares – atuando 

em diversas atividades como lavar talheres, roupas e cômodos, cozinhar, passar, cuidar de 

crianças e de idosos, dirigir, limpar piscina etc. – e, em sua maioria, dependem de transporte 

coletivo para ir ao trabalho. 

 

Objetivo 
Compreender como estão as contratações dos trabalhadores domésticos durante a PANDEMIA 

da covid-19, de forma comparada ao período que antecede o distanciamento social decretado 

pelos governos estaduais; identificar o uso de equipamentos de proteção individual pelos 

empregados que continuam trabalhando; captar  o acesso dos trabalhadores, que tiveram 

redução de salário, o contrato suspenso ou rescindido, aos auxílios emergenciais propostos pelo 

governo federal; e identificar como as tarefas domésticas que eram assumidas pelo trabalhador 

dispensado ou afastado estão sendo divididas entre os membros do domicílio.   

https://demografiaufrn.net/2020/04/28/sem-internet-e-sem-bancos/
https://demografiaufrn.net/2020/04/28/sem-internet-e-sem-bancos/
https://demografiaufrn.net/2020/04/28/sem-internet-e-sem-bancos/
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Metodologia 

Foi elaborado um questionário online que pretende coletar informações referentes aos 

trabalhadores domésticos e seus patrões, antes e durante a pandemia da covid-19. As perguntas 

referem-se às ocupações dos trabalhadores domésticos (diaristas, domésticas, babás, 

cuidadores de idosos, etc.), formas de vínculo e remunerações, antes da pandemia; às 

características demográficas dos trabalhadores e dos contratantes;  às relações de trabalho 

antes e durante a pandemia; à utilização de EPI's no trajeto casa-trabalho-casa e durante o 

trabalho; ao acesso aos benefícios governamentais por parte dos trabalhadores que tiveram 

redução de salário, contrato suspenso ou relação de trabalho findada; e à divisão de tarefas 

domésticas no domicílio do contratante que afastou ou findou a relação de trabalho com o seu 

trabalhador doméstico.  O público alvo corresponde aos contratantes (patrões) de 

trabalhadores domésticos, quem geralmente tem acesso à internet. Por se tratar de um grupo 

específico, com características pré-determinadas, não foi possível utilizar as técnicas de 

amostragens aleatórias, pois não há informações atuais sobre o total de patrões de 

trabalhadores domésticos no atual contexto. Portanto, essa população se apresenta como 

escondida no sentido de não ser facilmente diferenciada, que precisa ser identificada de alguma 

forma. Para chegar até esse grupo, a metodologia adotada foi a bola de neve (snowball 

sampling), em que um patrão(a) indica o outro. Essa metodologia é não probabilística e foi 

escolhida por dois motivos: o grupo de respondentes é difícil de ser acessado e não se sabe o 

universo de contratantes de emprego doméstico no Brasil para o ano de 2020 (o que poderia 

permitir o uso de uma amostra probabilística). A execução da pesquisa via bola de neve ocorre 

conforme descrito por Vinuto (2014, p.203):  

“A execução da amostragem em bola de neve se constrói da seguinte maneira: 

para o pontapé inicial, lança-se mão de documentos e/ou informantes-chaves, 

nomeados como sementes, a fim de localizar algumas pessoas com o perfil 

necessário para a pesquisa, dentro da população geral. Isso acontece porque 

uma amostra probabilística inicial é impossível ou impraticável, e assim as 

sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a tatear o grupo a ser 

pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes 

indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de sua 

própria rede pessoal, e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de 

amostragem pode crescer a cada entrevista, caso seja do interesse do 

pesquisador. Eventualmente o quadro de amostragem torna-se saturado, ou 

seja, não há novos nomes oferecidos ou os nomes encontrados não trazem 

informações novas ao quadro de análise.” 

Assim, as sementes da nossa pesquisa foram os contatos dos pesquisadores envolvidos no 

projeto. O questionário online foi disparado via redes sociais e whatsapp e foi solicitado a cada 

respondente a divulgação do questionário às suas redes pessoais e assim sucessivamente.  A 

pesquisa foi a campo durante o período em que a maioria dos estados brasileiros mantinha o 

decreto de distanciamento social, iniciou no dia 25/05/2020 e se encerrou no dia 06/06/2020. 

Considerando que alguns estados brasileiros começaram a flexibilizar o distanciamento social 

no início de junho e o número de respostas caiu consideravelmente a partir do dia 04 de junho, 

indicando a saturação por não conseguir mais respostas, decidimos por encerrar o questionário 

no dia 06, quando obtivemos apenas uma resposta.  

Cabe informar que nossa pesquisa está dentro da área de ciências humanas e de acordo com a 

Resolução 510 de 2016, que rege as pesquisas da área. Não houve necessidade de registro e 

avaliação pelo sistema de Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em 

https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
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Pesquisa (CEP/CONEP), pois não há a identificação dos participantes, foi solicitado apenas o 

email para o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da cópia das respostas do 

participante. Essa pesquisa prevê a formação de banco de dados, cujas informações serão 

analisadas de forma agregada, sem possibilidade de identificação individual.  
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Resultados 

No total alcançamos 1857 respostas das quais 1696 foram válidas. As repostas válidas incluem 

apenas aqueles indivíduos que disseram contratar trabalhador(a) doméstico (diarista, 

empregada(o) doméstico, babá, cuidador(a) de idoso, entre outros) antes da pandemia da 

Covid-19. Isso porque um dos objetivos da pesquisa é compreender como estão as contratações 

dos empregados domésticos durante a PANDEMIA da covid-19, de forma comparada ao período 

que antecede o distanciamento social decretado pelos governos estaduais. Excluímos as 

respostas de quem não contratava trabalhador doméstico, respostas duplicadas e as com 

inconsistências, como por exemplo, aquelas que não indicaram em qual ocupação contratava. 

O Gráfico 1 demonstra a quantidade de respostas válidas por dia. A maioria respondeu no 

segundo e terceiro dia (26 e 27 de maio) da pesquisa em campo. Em seguida, houve uma 

redução significativa, mesmo com a divulgação no portal de Notícias da UFRN no dia 29 de maio, 

chegando a apenas 20 respostas, no dia 31 de maio. Nesse momento, os pesquisadores 

intensificaram a divulgação em suas redes e obtivemos um novo pico de respostas, alcançando 

149 no dia 01 de junho. Mesmo com ampliação da divulgação do questionário, a quantidade de 

respostas passou a declinar consideravelmente alcançando apenas uma no dia 06 de junho.  

Gráfico 1 – Número de respostas por dias ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do 

emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho 

de 2020. 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

As regiões Sudeste e Nordeste foram as que concentraram a maior quantidade de respostas, 

888 e 626, respectivamente. A região Centro-Oeste ocupa a terceira posição com 90 respostas, 

seguida pela região Sul com 80 respostas e por último a região Norte, com apenas 12 respostas. 

Uma limitação da metodologia adotada é o alcance, pois depende da rede de contatos das 

sementes e dos demais respondentes. As redes pessoais geralmente se concentram na região 

que reside ou já residiu.  Como os contatos das nossas sementes se concentravam nas regiões 
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Nordeste e Sudeste, o esperado era realmente uma maior concentração de respondentes nessas 

regiões.  

O Gráfico 2 apresenta a distribuição das respostas por Unidades Federativas e Distrito Federal. 

Apenas em 5 UF da região Norte que não obtivemos nenhuma resposta, são elas: Acre, 

Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Considerando o ranking dos locais com maiores taxas 

de respostas, o estado de São Paulo foi o primeiro, com 375 respondentes, seguido por Minas 

Gerais (334), Rio Grande do Norte (281), Pernambuco (216), Rio de Janeiro (169) e Distrito 

Federal (77).  

Gráfico 2: Número de respostas por UF e DF ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação 

do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de 

junho de 2020. 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

O perfil dos contratantes de trabalhadores domésticos, respondentes da nossa pesquisa, está 

resumido na Figura 1. Em suma, 96% possuem ensino superior completo, 90% tem entre 30 e 

69 anos, 83% são mulheres,  76% se declaram brancos e 62% declaram a renda domiciliar acima 

de 10 salários mínimos. Um perfil homogêneo, que pode ser consequência da metodologia bola 

de neve, cuja limitação é o maior acesso a indivíduos semelhantes às sementes. Como os 

indivíduos indicaram pessoas de sua rede pessoal, seus pares, os quais geralmente vivenciam 

condições socioeconômicas próximas, como por exemplo o nível de escolaridade e renda, esse 

resultado também era esperado.  
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Figura 1: Características demográficas e socioeconômica dos respondentes ao questionário da 

“Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre 

os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020. 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Outra informação importante dos contratantes refere-se à queda da renda domiciliar durante o 

distanciamento social. De acordo com o Gráfico 3, 38% dos respondentes informaram que houve 

redução da renda domiciliar no contexto da pandemia da Covid-19. Essa realidade pode 

impactar a ação que o contratante decidiu tomar com seu trabalhador doméstico. 

Gráfico 3 – Efeito do distanciamento social sobre a composição da renda domiciliar dos 

contratantes de trabalhadores domésticos, que responderam ao questionário da “Pesquisa 

sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 

de maio a 6 de junho de 2020.  

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 
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Com relação às ocupações contratadas, o Gráfico 4 demonstra que 59% dos respondentes 

contratavam diaristas, 36% empregadas(os) domésticas(os), 3% babás , 1% cuidadores de idosos 

e 1% outros (Auxiliar de serviços gerais, caseiro, passadeira, piscineiro, jardineiro).  

Gráfico 4 – Ocupação do trabalhador doméstico contratado antes do decreto do distanciamento 

social determinado pelos governadores dos estados brasileiros,  pelos respondentes ao 

questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da 

Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020.  

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Cabe ressaltar que também foi questionado ao respondente se ele contratava mais 

trabalhadores domésticos, além do informado. De acordo com o Gráfico 5,  21% dos 

contratantes afirmaram contratar mais de um trabalhador doméstico.  Porém, para os demais 

trabalhadores informados pelos respondentes foram coletadas poucas informações e por esse 

motivo essas trabalhadores não estão incluídos nessa primeira análise geral dos dados.  
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Gráfico 5 –  Quantidade de trabalhador doméstico contratado antes do decreto do 

distanciamento social determinado pelos governadores dos estados brasileiros,  pelos 

respondentes ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante 

a pandemia da Covid-19”, 25 de maio a 6 de junho de 2020.  

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Demais características demográficas e socioeconômicas sobre o contratado, antes do decreto 
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preenchidas de forma equivocada. Algumas variáveis são sensíveis à postura do contratante no 

que tange o seu julgamento às relações trabalhistas, por isso, pode ter ocorrido o 

preenchimento conforme o patrão acha correto e não o que fez na prática com seu empregado. 

Infelizmente não temos como identificar e nem como corrigir esse equívocos, partimos do 

pressuposto de que a maioria dos respondentes prestou as informações com veracidade.  

Apesar dessas ressalvas, os resultados da Figura 2 estão em consonância com a realidade 

brasileira, maior frequência de informais (62%) e de salários abaixo de 1 salário mínimo (63%). 

Para as diaristas, a remuneração informada pelo contratante refere-se apenas a remuneração 

que ele(a) pagava ao sua funcionária, por isso, provavelmente essa informação não representa 

a remuneração total da diarista, quem geralmente trabalha em vários domicílios.  Ainda de 

acordo com a Figura 2, cerca de 93% dos trabalhadores domésticos contratados tinham acima 

de 30 anos idade, com a maior frequência na faixa etária 40 a 49 anos (36,5%). Chama a atenção 

que quase 30% dos trabalhadores domésticos tem mais de 50 anos de idade, faixa que concentra 

pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão, obesidade, etc) que agravam o adoecimento 

e o risco de morte pela Covid-19.  De fato, nos anos 2000 houve um envelhecimento dos 

trabalhadores domésticos, pois as meninas mais jovens, que vivenciaram a expansão do ensino 

no Brasil e a melhoria da capacitação, passaram a ter outras oportunidades de trabalho. A 
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informação sobre a dependência do transporte público também é muito importante para o 

contexto da pandemia da Covid-19 e, de acordo com a informação dos contratantes, 77% dos 

trabalhadores domésticos necessitavam desse tipo de transporte para trabalhar antes do 

distanciamento social.     

Figura 2: Características demográficas e socioeconômica dos trabalhadores domésticos, 

conforme as respostas dos contratantes ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do 

emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 

2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Com relação a ação que o contratante tomou com seu empregado, quando houve o decreto do 

distanciamento social, o questionário permitia escolher entre 7 ações1 ou descrever em um 

campo aberto.   Houve uma quantidade de respostas bastante diversificada neste campo aberto, 

que trouxe algumas reflexões. Por exemplo, houve contratantes que mantiveram o empregado 

trabalhando inicialmente com jornada reduzida, depois suspenderam o contrato, quando o 

governo federal assumiu a remuneração de um salário mínimo para trabalhadores formalizados 

com contratos suspensos. Também houve situações em o trabalhador permaneceu uma parte 
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empregado, ao longo do período do distanciamento social. Outras situações que cabem 

destaque foram: manutenção do trabalhador no serviço, mas com a alteração do transporte;  

trabalhador que passou a residir na casa do patrão; e trabalhador que pediu demissão. Situações 

 
1 Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração e o trabalhador(a) continuou a trabalhar normalmente; 

Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração, mas o trabalhador(a) permaneceu afastado na casa 

dele(a); Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração, mas o(a) trabalhador(a) passou parte do 

distanciamento social na casa dele(a) e outra parte trabalhando normalmente; Diminuiu a jornada de trabalho, mas 

manteve a remuneração integral;  Diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a remuneração; Suspendeu a jornada e 

reduziu a remuneração; Suspendeu a relação de trabalho (afastamento temporário); Demitiu o trabalhador  
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que foram expostas nas respostas descritas em “outra ação” podem também ter sido a realidade 

daqueles que escolheram uma das 7 ações disponibilizadas no questionário. Por exemplo, 

pessoas que mantiveram seus empregados trabalhando normalmente, podem também ter  

alterado a forma de transporte, mas, infelizmente,  isso o questionário não foi capaz de captar.  

O maior desafio do tratamento do banco de dados foi agregar as ações em 10, conforme a Tabela 

1 apresenta. A ação mais frequente (49,71%) foi a manutenção da relação de trabalho e 

remuneração, com ou sem suspensão do contrato, deixando o trabalhador permanecer afastado 

na casa dele, durante o distanciamento social. Cabe novamente a ressalva de que essa 

informação foi prestada pelos contratantes, portanto, pode ter ocorrido o preenchimento 

conforme o patrão acha correto e não o que fez na prática com seu empregado. A segunda ação 

mais frequente (26,24%) foi a manutenção da relação de trabalho com a mesma remuneração 

e o trabalhador(a) continuou a trabalhar normalmente ou parcialmente. E a terceira mais 

frequente (12,62%) foi a demissão do trabalhador ou não contratação dos serviços. Essa última 

estatística evidencia que os resultados da nossa pesquisa estão coerentes com a realidade 

brasileira, uma vez que, de acordo com os dados do IBGE, a queda do postos de trabalho no 

serviço doméstico foi de 11,8%, com o declínio maior entre os sem carteira assinada, de 12,6%, 

durante os meses de distanciamento social. Considerando que na nossa amostra 62% dos 

contratantes de trabalhadores domésticos não assinavam a carteira do trabalhador, é coerente 

que essa taxa de desemprego encontrada na pesquisa seja mais próxima da registrada no Brasil 

para os trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Esses resultados nos permitiram uma 

melhor compreensão sobre o que ocorreu com os trabalhadores domésticos durante o período 

de distanciamento social, evidenciando que as ações tomadas pelos contratantes foram diversas 

e o um mesmo contratante chegou a tomar mais de uma ação com seu trabalhador, ao longo 

dos quase três meses de distanciamento.  

Tabela 1: Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a), 

durante o distanciamento social, conforme as respostas dos contratantes ao questionário da 

“Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, 

entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

 

A não contratação do serviço ou demissão, a redução da jornada e/ou da remuneração pode ter 

sido as principais ações tomada pelos contratantes residentes nos domicílios que tiveram 

Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a),

durante o distanciamento social
Quantidade de ações % 

Manteve a relação de trabalho e a remuneração, com ou sem suspensão do contrato,

mas o trabalhador(a) permaneceu afastado na casa dele(a)
843 49,71%

Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração e o trabalhador(a) continuou a

trabalhar normalmente ou parcialmente 
445 26,24%

Não contratou mais o serviço / demitiu o trabalhador 214 12,62%

Suspendeu a jornada e reduziu a remuneração 86 5,07%

Diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a remuneração 38 2,24%

Suspendeu a relação de trabalho (afastamento temporário) com o auxílio desemprego de

complementação salarial do governo federal
31 1,83%

Outro 25 1,47%

Trabalhador(a) não quis mais trabalhar 5 0,29%

Trabalhador(a) passou a morar com o patrão 5 0,29%

Manteve a relação de trabalho, mas modificou o transporte 4 0,24%

Total 1696 100%
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redução da renda, durante o distanciamento social. O Gráfico 5, demonstra que de fato, entre 

os que tiveram redução de renda essas ações foram mais frequentes do que entre aqueles que 

mantiveram a renda. A ação “Não contratou mais o serviço/ demitiu o trabalhador” foi tomada 

por 17% dos contratantes que tiveram a renda domiciliar reduzida, ao passo que esse percentual 

foi de 10% entre os que não tiveram a renda reduzida. E as ações “suspendeu a jornada e reduziu 

a remuneração” e “diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a remuneração” também foram 

mais frequentes entre os que tiveram a renda reduzida. Chama a atenção que, mesmo entre os 

que tiveram redução da renda domiciliar, a ação mais frequente (40%) foi manter a relação de 

trabalho e a remuneração do trabalhador, com ou sem suspensão de contrato, permitindo o 

afastamento para cumprir o distanciamento social.   

Gráfico 5: Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a) por 

variação da renda domiciliar durante o distanciamento social, conforme as respostas dos 

contratantes ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante 

a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Essas ações também se diferem de acordo com a ocupação contratada e o Gráfico 6 apresenta 

essas diferenças. Para babás e cuidadores de idosos, a maior frequência foi a manutenção da 

relação de trabalho, com o trabalhador trabalhando normal ou parcialmente, 42,2% e 84,2%, 

respectivamente. Ambas as ocupações se dedicam ao cuidado de membros do domicílio 

(crianças e idosos) e se apresentaram como as que menos tiveram a possibilidade de cumprir o 

isolamento social em casa. Chama a atenção o percentual dos cuidadores de idosos que foram 

mantidos trabalhando, apesar de cuidarem daqueles que estão no grupo de maior risco de 

25%
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56%
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17%
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NÃO REDUZIU A RENDA DOMICILIAR

REDUZIU A RENDA DOMICILIAR

Manteve a relação de trabalho com a mesma remuneração e o trabalhador(a) continuou a trabalhar normalmente ou parcialmente

Manteve a relação de trabalho e a remuneração, com ou sem suspensão do contrato, mas o trabalhador(a) permaneceu afastado na casa
dele(a)

Não contratou mais o serviço / demitiu o trabalhador

Suspendeu a jornada e reduziu a remuneração

Diminuiu a jornada de trabalho e reduziu a remuneração

Suspendeu a relação de trabalho (afastamento temporário) com o auxílio desemprego de complementação salarial do governo federal

Manteve a relação de trabalho, mas modificou o transporte

Trabalhador(a) não quis mais trabalhar

Trabalhador(a) passou a morar com o patrão

Outro
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adoecimento e morte pela covid-19, os contratantes preferiram mantê-los na ativa.  É 

importante reconhecer que essas duas ocupações tiveram uma amostra bem menor na 

pesquisa, se comparada às diaristas e empregadas domésticas. Contudo, ambas também são 

minoria entre os trabalhadores domésticos. Os resultados não são representativos, mas podem 

ajudar a compreender  o que está acontecendo com esses dois grupos de trabalhadores. Outra 

importante informação é que a ação “passou a morar com o patrão” foi mencionada por 

contratante apenas de babás e empregadas domésticas.    

Para as empregadas domésticas e diaristas, a ação “Manteve a relação de trabalho e a 

remuneração, com ou sem suspensão do contrato, mas o trabalhador(a) permaneceu afastado 

na casa dele(a)” foi a mais frequente, 53,3% e 49,5%, respectivamente. Portanto, para 

aproximadamente metade das empregadas domésticas e diaristas, a relação de trabalho, a 

remuneração e o direito de permanecer em casa foram mantidos.  Entre as empregadas 

domésticas, 33,8% foram mantidas trabalhando normal ou parcialmente e entre as diaristas 

esse percentual foi de apenas 19,8%. Isso porque as diaristas foram a que mais vivenciaram o 

desemprego, cerca de 18,1% dos seus contratantes informaram que não mais contrataram o 

serviço durante o distanciamento social. A demissão ou não contratação do serviço também foi 

elevado entre as babás, 11,1%. Para as empregadas domésticas esse percentual foi de 4,1% e 

para os cuidadores de idosos, nenhum contratante informou demissão.   

Gráfico 6: Ações tomadas pelos contratantes em relação ao trabalhador(a) doméstico(a) por 

ocupação, durante o distanciamento social, conforme as respostas dos contratantes ao 

questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da 

Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 
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Em termos regionais, também encontramos diferenças significativas em relação às ações 

tomada pelos contratantes de trabalhadores domésticos que responderam a pesquisa. 

Consideramos no Gráfico 7 apenas as regiões Nordeste e Sudeste, onde obtivemos o maior 

número de respostas ao questionário. Na região Sudeste, 56,4% dos contratantes disseram que 

permitiu ao trabalhador permanecer em casa durante o distanciamento social,  mantendo a 

mesma remuneração, ao passo que no Nordeste, esse percentual foi de apenas 38%. A ação 

“não contratou mais o serviço/demitiu o trabalhador” foi mais frequente entre os contratantes 

do Nordeste do que no Sudeste, 16,5% e 10,4% respectivamente.   

Gráfico 7: Ações tomadas pelos contratantes residentes no Nordeste e Sudeste em relação ao 

trabalhador(a) doméstico(a), durante o distanciamento social, conforme as respostas ao 

questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da 

Covid-19”,entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Esses resultados evidenciam a histórica desigualdade econômica entre ambas as regiões, que se 

reproduz na capacidade dos contratantes manterem seus trabalhadores afastados e 

remunerados ou a própria relação de trabalho.  O Gráfico 8 demonstra que a renda domiciliar 

dos contratantes também se difere. Em ambas as regiões, mais da metade dos contratantes 

declararam que a renda domiciliar era mais de 10 salários mínimos, antes do distanciamento 

social. Contudo, no Sudeste esse percentual foi de 65,2% ao passo que no Nordeste foi de 54,5%. 

Portanto, no Nordeste há uma maior frequência de contratantes residindo em domicílios com 

rendas menores, se comparado ao Sudeste.  
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Gráfico 8: Renda domiciliar dos contratantes de trabalhador(a) doméstico(a) residentes no 

Nordeste e Sudeste, antes do distanciamento social, conforme as respostas ao questionário da 

“Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre 

os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

Essa realidade poderia ser explicada pela redução da renda domiciliar, mas, de acordo com o 

Gráfico 9, não houve diferenças significativas entre o Sudeste e o Nordeste no percentual de 

domicílios que tiveram sua renda reduzida durante o distanciamento social. A queda da 

contratação de trabalhador doméstico já era uma realidade no país desde de janeiro de 2020, 

como consequência da crise política e econômica que Brasil  vinha enfrentando antes da 

Pandemia. Como essa crise também afeta de forma diferente as regiões brasileiras, esse maior 

desemprego no Nordeste para os trabalhadores domésticos durante o distanciamento social 

provavelmente foi agravado por essa crise anterior à Pandemia. 
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Gráfico 9: Alteração da renda domiciliar dos contratantes de trabalhador(a) doméstico(a) 

residentes no Nordeste e Sudeste, durante distanciamento social, conforme as respostas ao 

questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da 

Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

 Outra questão investigada foi sobre quem está assumindo o trabalho doméstico que era 

realizado pelo trabalhador(a) afastado ou demitido, durante o distanciamento social. Essa 

pergunta não foi respondida por aqueles que informaram que o trabalhador continuou com suas 

atividades laborais normalmente. Para esse quesito, tivemos 1442 respostas válidas e os 

resultados estão apresentados no Gráfico 10. Entre as possíveis respostas, a mais frequente foi 

“As tarefas estão sendo divididas igualmente entre os membros do domicílio” correspondendo 

a 32,3%. Contudo, somando a frequência daqueles que responderam que “As tarefas estão 

sendo divididas entre os membros do domicílio, mas com sobrecarga para a(s) mulher(es)” e 

“Majoritariamente a(s) Mulher(es)” temos que 52% dos respondentes afirmaram que há 

sobrecarga de trabalho dos afazeres domésticos em seus domicílios para as mulheres. Esses 

resultados demonstram que as mulheres ainda são as principais responsáveis pelos afazeres 

domésticos de seus domicílios entre o grupo de respondentes, o que era esperado. Mas é 

importante reconhecer que, considerando o perfil dos respondentes, 96% possuem ensino 

superior completo, esses resultados sugerem que nas famílias compostas por membros mais 

escolarizados,  a divisão dos afazeres domésticos parece está mais presente.   
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Gráfico 10: Quem está assumindo o trabalho doméstico que era realizado pelo trabalhador(a) 

afastado integral ou parcialmente,  ou demitido, durante o distanciamento social, conforme as 

respostas dos contratantes ao questionário da “Pesquisa sobre a Contratação do emprego 

doméstico durante a pandemia da Covid-19”, entre os dias 25 de maio a 6 de junho de 2020 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre a Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19 

O questionário é extenso e tem outras variáveis e cruzamentos para se explorar! Este relatório 

está em elaboração e tem com objetivo traçar um panorama geral das informações coletadas 

pela Pesquisa “Contratação do emprego doméstico durante a pandemia da Covid-19”. Em breve, 

vamos disponibilizar mais alguns resultados. 
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