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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objetivo geral da atividade 

Contratação de consultoria externa para a realização de estudo sobre o emprego doméstico no 
Brasil para subsidiar os estudos e atividades realizadas no âmbito da Concertação Social sobre o 
Trabalho Doméstico, liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que conta com o apoio 
técnico da OIT, conforme Protocolo de Intenções assinado em 27 de abril de 2005. O apoio à 
Concertação Social sobre o Trabalho Doméstico insere-se no âmbito das atividades de pesquisa, 
de apoio ao diálogo social e de ampliação da base de conhecimentos sobre a economia informal 
do projeto Incorporação da Dimensão de Gênero nas Políticas de Erradicação da Pobreza e 
Geração de Emprego dirigidas ao Setor Informal na América Latina – GRPE -Brasil. O referido 
estudo será apresentado em uma das reuniões temáticas periódicas realizadas pelo projeto. 

 

Objeto 

Elaboração de relatório técnico sobre o trabalho doméstico no Brasil e suas modalidades de 
contratação, representadas, de um lado, pelos assalariamento legalizado ou não e, de outro, pelo 
trabalho em jornadas pré-fixadas (diaristas). Pretende-se caracterizar esta inserção ocupacional a 
partir das remunerações auferidas, dimensão das jornadas, contribuição à previdência e 
estabilidade no posto de trabalho. Para o perfil dos trabalhadores, deverão ser privilegiados, entre 
os diversos atributos pessoais estudados, os recortes de gênero, raça, idade e escolaridade. 

 

Objetivo Geral 

Produzir informações relativas ao trabalho doméstico que permitam subsidiar a formulação de 
políticas de emprego e renda, da perspectiva do acesso aos direitos trabalhistas e da inclusão 
social. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dimensionar a população ocupada em serviços domésticos, identificando as modalidades 
de contratação do trabalho neste segmento; 

2. Delinear o perfil das pessoas que desenvolvem trabalhos em residência quanto aos 
atributos de cor e sexo associados à idade, níveis de escolarização e modalidades de 
contratação; 

3. Caracterizar as inserções no trabalho doméstico quanto à jornada de trabalho exercida, 
rendimentos auferidos, contribuição à previdência social e estabilidade no posto de 
trabalho. 

 

4. PRODUTOS 

Deverão ser fornecidos à Organização Internacional do Trabalho os seguintes produtos: 

1. Relatório técnico analítico dos principais resultados apurados, acompanhado de anexo 
estatístico; 

2. Apresentação do estudo em reunião temática em data a ser definida; 



 

 

2 

3. Artigo a ser encaminhado para publicação. 

 

 

Requisitos: 

Entidade de pesquisa com experiência sólida e reconhecida na área, formalmente constituída há 
mais de 5 anos. 

 

Duração: 4 meses  

Período: 20 de junho de 2005 a 20 de outubro de 2005 

 

Remuneração: US$ 3,000.00 

 

Forma de pagamento:  

1ª. Parcela de US$ 1,500.00, na entrega e aprovação de relatório preliminar; 

2ª. Parcela de US$ 1,500.00, na entrega e aprovação do relatório final e artigo para publicação. 

 

Origem dos recursos: 

Projeto: Políticas de Erradicação da Pobreza, Geração de Empregos e Promoção da Igualdade de 
Gênero dirigidas ao Setor Informal na América Latina (GRPE) 

Código: M.260.03.200.885 

Linha orçamentária: 32,01 


