
Emprego Doméstico X Pandemia Coronavirus – COVD-19 

  

De acordo com estudos de Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica 

Legal, com base nos dados da folha de pagamento do mês de abril 

de 6.266 empregadores domésticos, que empregam 6.893 empregados 

domésticos formais, Avelino estimou um total de 670.000 empregados 

domésticos em isolamento social no mês de abril, e para o mês de maio e 

junho/2020, estimou que este número chegaria a 900.000 empregados 

domésticos, correspondente a 60% da categoria de 1.500.000. 

De acordo, com nova tabulação com base no mês de maio do Portal Doméstica 

Legal, e dados divulgados pelo governo, Avelino estima, que o número de 

empregados em isolamento social esteja no máximo em 660.000, equivalente 

a 45,51%, contrariando o aumento previsto acima, conforme anexo 1. 

Outro fator a ser considerado, com base n PNAD do IBGE que calculou uma 

redução de 11,8% no trabalho doméstico, e que apesar de ter diminuído as 

demissões nos meses de março, abril e maio de 2020, comparando ao mesmo 

período de 2019 (ver anexos 2), praticamente ficaram paralisadas as admissões 

no setor doméstico em função do isolamento social, o que Avelino estima, uma 

perda de pelo menos 50.000 (3,33%) empregos formais no emprego doméstico, 

passando de 1.500.000 para 1.450.000 de empregados, pois muitos 

empregadores perderam seus empregos ou estão sem renda por serem 

pequenos empreendedores ou profissionais autônomos. 

 De acordo com Avelino, as explicações para esta redução, são: 

1 – Diferente das pessoas jurídicas (empresas), que são bem pragmáticas, os 

empregadores domésticos são mais emotivos, criando laços de amizade, e como 

dizem muitos empregadores “a empregada faz parte da família”; 

2 – Muitos empregados domésticos, por desconhecimento, ou até por acharem 

que a empregada poderia ser prejudicada com a suspensão ou redução, 

preferiram bancar eles mesmos o isolamento social total ou parcial. 

  

Instituto Doméstica Legal, lançou calculadoras de Suspensão de Contrato 

e Redução da Jornada de Trabalho e Salário para empregadores e 



empregados domésticos, e para empresas e trabalhadores no regime CLT 

e Rural 

Através do site www.domesticalegal.com.br, todos os empregadores domésticos 

e empregados domésticos, empresas e trabalhadores, poderão calcular 

gratuitamente os valores que irão pagar e os trabalhadores receber do Benefício 

Emergencial em caso de Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho por 

até 60 dias, ou Redução da Jornada de Trabalho e Salário em 25%, 50% ou 70% 

por até 90 dias. 

Avelino, que é o criador das calculadoras, esclarece, que principalmente a 

Redução da Jornada é um cálculo meio complexo e de difícil explicação 

principalmente para os trabalhadores. Para os empregadores domésticos é 

ainda pior, pois eles terão de informar no eSocial o valor a pagar, e sem a 

calculadora provavelmente haverá muitos erros de pagamento. 

Avelino também lanço o ebook “Como prevenir e combater o Coronavirus no 

emprego doméstico”, como modelos de documentos e passo a passo para 

suspender ou reduzir a jornada de trabalho e salário, que pode ser baixado 

gratuitamente 

em https://promo.domesticalegal.com.br/coronavirusnoempregodomestico. 

  

Anexo 1 – Tabulação dos empregados em isolamento social no mês de 

maio de 2020. 

Ação 

  

6.893 empregados 

domésticos 

processados pelo Portal 

Doméstica Legal em 

maio de 2020 

1.450.000 de 

empregados 

domésticos 

formais no 

Brasil 

  Quantidade Percentual Quantidade 

1 – Suspensão Temporária do 

Contato de Trabalho e Redução da 

Jornada de Trabalho e Salário. 

      

1.1 – Suspensão Temporária do 

Contato de Trabalho 

1.057 15,33% 222.300 

http://www.domesticalegal.com.br/
https://promo.domesticalegal.com.br/coronavirusnoempregodomestico


        

1.2 – Redução da Jornada de 

Trabalho e Salário 

241 3,50% 50.700 

        

1.3 – Sub-total de Suspensões + 

Redução da Medida Provisória 

936/2020 

1.298 18,83% 273.000 

        

1.4 – Ajuste de mais 74.000 

empregados domésticos de acordo 

com dados divulgados pelo governo, 

do total de 7.200.000 fechados, 

305.000 são no emprego doméstico, 

equivalente a 4,24%. Como os 

últimos dados são de 

aproximadamente 8.200.000 de 

acordos fechados, temos o total de 

347.000 empregados domésticos em 

isolamento social. 

  5,10% 74.000 

        

1.5 – TOTAL de Suspensões + 

Redução da Medida Provisória 

936/2020 com ajuste 

  23,93% 347.000 

        

3 – Férias ou Antecipação de Férias 620 8,96% 130.000 

        

4 – Estimativa de empregadores 

domésticos, que deram licença para 

posterior compensação em Férias, 

Feriados, Banco de Horas, ou até sem 

870 

  

12,62% 

  

183.000 



compensação bancando o 

isolamento social. 

        

5 – Total de empregados domésticos 

em Isolamento social total ou parcial 

2.788 45,51% 660.000 

  

Anexo 2 – Tabulação de admitidos e demitidos no emprego doméstico. 

Segue abaixo a tabulação comparando os anos de 2019 e 2020 com base em 

uma amostra de 10.898 empregadores e 13.115 empregados formais 

processados pelo Portal Doméstica Legal. 

  

1 – Dados de Admitidos e Demitidos em 2019 

 

Sit./Mês Jan Fev Mar Abr Mai 

Sub 

Total 

Admitidos 645 619 561 545 473 2.843 

Demitidos 452 463 536 409 445 2.305 

Saldo 193 156 25 136 28 538 

Percentual(*) 42,70% 33,69% 4,66% 33,25% 6,29% 23,34% 

Média 

/Ano Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Média 

/Ano 

569 410 426 481 406 363 328 242 5.500 458 

461 387 413 427 363 378 345 395 5.013 417 

108 23 13 54 43 - 15 - 17 - 153 + 487 41 

23,34% 5,94% 3,15% 12,65% 11,88% 4,13% 5,18% 63,22% 9,91% 9,83% 

Observações: 

1 – O ano de 2019, foi positivo para o emprego doméstico com um aumento 

médio de 9,91% de admissões em relação as demissões, representando um 

aumento de aproximadamente 500.000 empregados domésticos formais; 



2 – (*) O cálculo do campo percentual: 

2.1 – Quando Saldo de Admissão foi maior que Demissão: Percentual = Saldo / 

Demitidos; 

2.2 – Quando Saldo de Demissão foi maior que Admissão: Percentual = Saldo / 

Admitidos. 

  

2 – Dados de Admitidos e Demitidos de janeiro a maio de 2020 

Sit./Mês Jan Fev Mar Abr Mai 

Sub 

Total 

Admitidos 486 419 298 68 59 1.330 

Demitidos 452 366 406 297 288 1.809 

Saldo 34 53 - 108 - 229 - 229 - 479 

Percentual 7,57% 14,48% 36,24% 336,76% 388,13% 36,02% 

Média 

/Ano Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Média 

/Ano 

266                   

362                   

-  96                   

36,09%                   

Observações: 

1 – Nos meses de janeiro e fevereiro, o saldo entre admissões e demissões era 

positivo. A partir de março, em função da pandemia do COVID-19, que iniciou na 

segunda quinzena de março, está sendo muito negativo para o emprego 

doméstico, com uma redução de 36,02%. 

2 – (*) O cálculo do campo percentual: 

2.1 – Quando Saldo de Admissão foi maior que Demissão: Percentual = Saldo / 

Demitidos; 

2.2 – Quando Saldo de Demissão foi maior que Admissão: Percentual = Saldo / 

Admitidos. 

  

3 – Diferença total dos meses de janeiro a maio dos anos de 2020 para 2019 



Situação 2020 2019 Diferença 

Quantidade 

Diferença 

Percentual 

Observação 

Admitidos 1.330 2.843 - 1.513 - 53,22% Em função da 

pandemia da 

COVID-19, as 

admissões de 

março a maio/2020 

em relação ao 

mesmo período de 

2019, tiveram uma 

grande diminuição, 

o que foi muito 

negativo para o 

emprego 

doméstico, 

conforme quando 2 

do ano de 2020. 

Demitidos 1.809 2.305 - 496 - 21,52% Houve diminuição 

nas demissões 

comparando 2020 

com 2019,, o que 

foi positivo, e 

mostra que os 

empregadores 

domésticos estão 

mantendo suas 

empregadas e 

usando recursos 

como a Suspensão 

Temporária do 

Contrato de 

Trabalho, Redução 

da Jornada de 



Trabalho e Salário, 

Férias, Licença 

Remunerada para 

posterior 

compensação, e 

até simplesmente 

deixando a 

empregada em 

isolamento social e 

bancando o salário 

Diferença - 479 + 538 - -   

  

 


