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Resumo: Este artigo busca estimar os impactos da expansão dos direitos trabalhistas especificados na 

Emenda Constitucional 72 e do Simples Doméstico sobre a contribuição para Previdência, rendimento 
mensal e jornada de trabalho das empregadas domésticas. O estudo analisa também se houve mudança na 
probabilidade das trabalhadoras domésticas ficarem desempregadas após as intervenções. Para tanto, com 

base nos dados PNAD Contínua no período antes e depois das intervenções, aplicamos o método de 
diferenças em diferenças, definindo o grupo de controle com mulheres empregadas nas categorias de 

serviços de comércio e limpeza, reponderado por score de propensão. A hipótese de identificação é que 
caso não ocorressem as mudanças na legislação, trabalhadoras domésticas se comportariam de forma 
semelhante ao grupo de controle reponderado, e portanto diferenças entre ambos são causadas pelas 

intervenções. Analisando os resultados, por um lado, a emenda teve efeitos positivos no mercado de 
trabalho com aumento no rendimento mensal e na formalização com maior contribuição para Previdência 

das trabalhadoras domésticas. Por outro lado, houve um aumento na probabilidade das trabalhadoras 
domésticas não estarem trabalhando após a emenda, um resultado negativo da intervenção se associado ao 
desemprego.  

Palavras chave: Mercado de trabalho, trabalho doméstico, jornada de trabalho, legislação trabalhista. 

JEL: J38 J48 

Área ANPEC: Economia do Trabalho 

Abstract: This study aims to estimate the effects of the expansion of worker’s rights defined at the 

Constitutional Amendment 72 and in the “Simples Doméstico” on the contribution to Social Security, 
monthly income and working hours of domestic workers. The study also looks for changes at the 

likelihood of these workers being out of job after the interventions. To accomplish this, with data from 
the PNAD Contínua (Annual Survey by Household Sample) from before and after the interventions, we 
apply the differences in differences method, using as control group female workers in the sales and 

cleaning sector, weighted by propensity score. The key assumption is, if there were no changes in the 
legislation, domestic workers would behave similarly to the weighted control group, therefore differences 

between both groups can be attributed to the interventions. The results show that on the one hand, the 
amendment produced positive results on the labor market, as an increase in earnings and formalization 
measured as contribution to Social Security. On the other hand, we see an increase in the probability of 

domestic workers being out of job after the amendment, a negative result of the intervention if related to 
unemployment. 
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Introdução 

 

Em abril de 2013 foi promulgada a Emenda Constitucional 72 (EC 72), conhecida como “PEC das 
Domésticas”, que igualou os direitos dos trabalhadores domésticos com outras ocupações regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre os direitos que passaram a valer imediatamente estão a 
jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o pagamento de horas extras, proteção do salário e 
contra discriminação, entre outros. Enquanto alguns direitos passaram a valer imediatamente após a 

promulgação, outros dependiam de regulamentação, que ocorreria em julho de 2015 pela Lei 
Complementar nº150, que instituiu o regime do Simples Doméstico. Entre os direitos que foram 

regulamentados estão o pagamento do FGTS e do seguro desemprego.  Nesse período ocorreram, 
portanto duas intervenções no mercado de trabalho que atingiram um grupo em particular, os 
trabalhadores domésticos. 

Mudanças na regulamentação no trabalho podem afetar o nível de emprego, condições do trabalho 
e salários. Estudos empíricos como Hamermesh (2000), Kugler (2004) e Gruber (1997), para citar alguns, 

demostram como essas mudanças impactam salários, nível de emprego e horas trabalhadas. No Brasil, há 
evidência empírica sobre o impacto das instituições sobre o mercado de trabalho informal (Ulyssea, 

2006), logo mudanças na legislação trabalhista podem causar impactos na vida de considerável número de 
brasileiros.  

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da Emenda Constitucional 72 sobre as 
condições de trabalho e renda das trabalhadoras domésticas. Esse setor empregou em torno de 14% da 

força de trabalho feminina em 2015 enquanto que apenas 30% possuíam carteira assinada3. O trabalho 
doméstico possui uma singularidade institucional, visto que não é regido pela Consolidação das Leis dos 
Trabalhos (CLT), apenas em 2013 com a EC 72 o setor passou a gozar das mesmas proteções trabalhistas 

que outras ocupações.  

 Trabalhadores domésticos já foram alvo de outras leis específicas. Theodoro e Scorzafave (2007) 

analisam o impacto de redução dos encargos trabalhistas em 2006, sobre a formalização das empregadas 
domésticas mensalistas, e não encontram resultados significativos. Em relação à EC 72 o estudo de Costa, 

Barbosa e Hirata (2013) buscou estimar os efeitos sobre o rendimento, formalidade e horas trabalhadas 
das trabalhadoras domésticas. São encontrados efeitos na formalização e horas trabalhadas para 
mensalistas.  

O estudo atual busca expandir a análise ao incluir os efeitos do Simples Doméstico e do eSocial, 

criados em 2015 pela lei Complementar nº 150, como era previsto pela emenda. Assim podemos avaliar 
mudanças que ainda não haviam entrado em efeito após a promulgação em 2013, como o pagamento de 
FGTS, que só viria com o eSocial. 

A análise do impacto, portanto leva em consideração a implantação das mudanças na 

regulamentação em duas etapas da EC 72. A primeira refere-se à ratificação em abril de 2013, que 
equiparou os direitos trabalhistas das domésticas com o resto dos trabalhadores. A segunda etapa 
considera a regulamentação sobre o recolhimento do FGTS, adicional noturno e multas implementadas 

com a lei Complementar 150 em junho de 2015, que cria o regime do Simples Doméstico e o eSocial para 
recolhimento dos tributos, iniciando operação em outubro de 2015. É estimado assim os efeitos da 

equiparação dos direitos em 2013 e do aumento de custos trabalhistas em 2015 sobre as empregadas 
domésticas. 

Para tanto, o estudo utiliza dados de trabalhadoras da Pnad Contínua no período antes e depois das 
intervenções. O grupo de controle corresponde a mulheres empregadas nas categorias de serviços de 
comércio e limpeza, reponderado por score de propensão. A estimação é feita por diferenças-em-

                                                 
3
 Dados PNAD 2015. 
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diferenças. A hipótese de identificação é que caso não ocorressem as mudanças na legislação, 
trabalhadoras domésticas se comportariam de forma semelhante ao grupo de controle reponderado, e 
portanto diferenças entre ambos são causadas pelas intervenções. 

A análise mostra resultados positivos da EC 72 sobre o rendimento mensal das trabalhadoras 

domésticas, causado pela primeira etapa, em 2013. Esse resultado é encontrado em todas as 
especificações do modelo. A promulgação da EC 72 em 2013 também aumenta a probabilidade da 
trabalhadora doméstica contribuir para a Previdência, porém esse resultado se mostra sensível a definição 

da amostra. As estimações dos impactos do Simples Doméstico são menos consistentes. Entretanto, 
resultados também foram positivos para o rendimento mensal em algumas especificações. Além desses 

resultados positivos, o estudo estima que é possível que a promulgação da EC 72 e do Simples Doméstico 
estejam ligados à maior probabilidade de que trabalhadoras domésticas não estejam trabalhando no 
período posterior. Logo, o aumento das proteções teria sido acompanhado de um crescimento na 

probabilidade de desemprego.  

Assim sendo, o artigo está estruturado da seguinte forma. A próxima seção detalha a evolução da 

legislação referente a trabalhadores domésticos incluindo a mudança recente que é alvo de análise desse 
estudo, assim como uma análise da literatura empírica sobre os efeitos dessas mudanças no mercado de 

trabalho de domésticas. A seção 2 apresenta uma análise descritiva da evolução de características do 
mercado de trabalho de mulheres ocupadas e trabalhadoras domésticas ao longo da década. A seção 3 
apresenta a metodologia e resultados da análise do impacto das mudanças na legislação sobre as 

condições do trabalho doméstico relativas a horas trabalhadas, rendimento e contribuição para 
Previdência. A seção 4 foca no impacto das intervenções sobre a probabilidade de não estar trabalhando 

de trabalhadoras domésticas. A seção 5 conclui o estudo. 

1. Contexto institucional e revisão da literatura brasileira 

O trabalho doméstico possui uma singularidade institucional, visto que não é regido pela 

Consolidação das Leis dos Trabalhos (CLT). A CLT estabelecida por Vargas em 1943 não se aplicou a 
quatro grupos ocupacionais, trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais, funcionários públicos e 

servidores de autarquias (Fraga, 2010). Destaca-se que os dois últimos grupos foram excluídos por serem 
protegidos por legislação própria. Trabalhadores domésticos apenas passam a ter legislação própria em 
1972, durante o regime militar, que estabelece a obrigatoriedade da carteira assinada, férias remuneradas 

anuais e direito à previdência social (Lei Nº 5.859/72). Com o fim do regime militar e a promulgação da 
Constituição de 1988 foi possível avançar nos direitos trabalhistas, ainda que não fosse feita a 

equiparação com outras ocupações. Foram assegurados os seguintes direitos: salário mínimo; 
irredutibilidade do salário, salvo negociação; décimo terceiro salário; repouso semanal remunerado; férias 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; licença maternidade, com 

duração de 120 dias; licença paternidade; aviso prévio; aposentadoria; integração à previdência social 
(Fraga, 2010). De acordo com Fraga, as razões contra a igualdade com outras profissões foram às mesmas 

ao longo do tempo, seria uma atividade não geradora de lucro, o empregador não é uma empresa, 
dificuldade de fiscalização devido a natureza doméstica do trabalho, entre outras.  

Em 2013 foi promulgada a Emenda Constitucional 724 que iguala os direitos dos trabalhadores 
domésticos com outras ocupações. Enquanto alguns desses direitos passaram a valer imediatamente após 

a promulgação, outros dependiam de regulamentação, que ocorreria em julho de 2015 pela Lei 
Complementar nº150. De efeito imediato foram:  

                                                 
4
 “São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos prev istos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e 

observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias , decorrentes da relação de 

trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à 

previdência social.”, acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm. 
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 garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 

 proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

 duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais; 

 remuneração do serviço extraordinário superior; 

 redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

 reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

 proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil; 

 proibição de discriminação em relação a salário e admissão do trabalhador portador de deficiência; 

 proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores. 

A emenda EC 72 especifica os direitos que necessitavam de regulamentação própria para passar a 

valer, esses eram: 

 relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa; 

 seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

 fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS); 

 remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

 salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa; 

 assistência gratuita aos filhos e em creches e pré-escolas; 

 seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador; 

Dessa forma, em junho de 2015, foi editada a Lei Complementar nº 1505 que criou o Simples 
Doméstico e regulamentou o contrato de trabalho doméstico. Esse regime unificou o pagamento de 
tributos e encargos trabalhistas que devem ser recolhidos pelos empregadores de trabalhadores 

domésticos. O Simples Doméstico estabelece que uma ferramenta eletrônica devesse ser criada para se 
permitir o recolhimento dos pagamentos em até 120 dias. Essa ferramenta foi o “Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas” (eSocial), criado em outubro. Assim, 
apenas em outubro de 2015 foram efetuados os primeiros pagamentos exigidos pelo Simples Doméstico, 
em nossa análise esse trimestre será considerado como a data da intervenção. 

A implementação da EC 72 então ocorreu em duas partes. Primeiro, com a sua promulgação os 
direitos trabalhistas de domésticas são estendidos. A sua jornada de trabalho é fixada em no máximo 8 

horas diárias, é vedada a discriminação, garantia de salário, pagamento de horas extras, entre outros 
direitos. Como a regulamentação do FGTS é deixada para depois, podemos dizer que no primeiro 

momento a EC 72 não trouxe aumento de custos para a maior parte dos empregadores. A regulamentação 
do Simples Doméstico em 2015 e a criação do eSocial por sua vez levou a um aumento substancial6 nos 
custos dos empregadores, que só seria realizado em outubro quando ocorreram os primeiros pagamentos. 

Ao longo do trabalho será utilizado de forma intercambiável os termos Simples Doméstico e eSocial para 
se indicar o início dos pagamentos em outubro de 2015, apesar da promulgação da lei complementar 

nº150 ter ocorrido em julho de 2015. Isso é feito por se entender que os efeitos da lei só seriam sentidos 
com o início dos pagamentos, meses depois. 

A estratégia de identificação desse estudo leva em conta essa implementação em partes, como será 
visto adiante. Dessa forma, se pretende analisar os efeitos de uma extensão dos direitos trabalhistas e dos 

custos empregatícios sobre trabalhadoras domésticas. O objetivo do estudo, portanto, é contribuir para a 
literatura dos efeitos de mudanças na regulamentação do trabalho sobre emprego e salários. 

                                                 
5
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm 

6
 Taxas para o trabalhador: Imposto sobre a Renda Pessoa Física, se incidente, 8% a 11% de contribuição previdenciária. Taxa 

para o empregador: 8% de contribuição patronal previdenciária, 0,8% de s eguro contra acidentes do trabalho, 8% de FGTS, 

3,2% de indenização compensatória. 
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 A literatura quanto ao impacto da legislação sobre o setor dos trabalhadores domésticos é mais 
escassa, mas existem exemplos recentes no Brasil. Theodoro e Scorzafave (2007) analisam o impacto de 
redução dos encargos trabalhistas, previstos na lei nº 11.324/2006, sobre a formalização das empregadas 

domésticas mensalistas. O estudo utiliza pareamento por score para se construir o grupo de controle e 
diferenças em diferenças para se estimar o efeito, com base nos dados da PNAD no período de 2004 a 

2007. Os resultados indicam um efeito inconclusivo sobre a formalização.  

Costa, Barbosa e Hirata (2013) avaliam o impacto imediato da promulgação da EC 72 sobre as 

horas trabalhadas, informalidade e rendimentos das trabalhadoras domésticas. Em sua análise os autores 
dividem a análise entre diaristas e mensalistas, e utilizam o pareamento por score de propensão e 

diferenças em diferenças para se estimar o impacto. Foram usados dados da PNAD no período de 2011 a 
2013. O estudo demonstra que o efeito imediato da legislação foi um aumento na formalização, redução 
da jornada de trabalho e nenhum efeito sobre os salários, para as mensalistas. Nas diaristas não foi 

encontrado nenhum efeito. Vale destacar durante a elaboração do estudo o regime do Simples Doméstico 
ainda não havia sido regulado e, portanto não foi avaliado. 

2. Evolução do trabalho doméstico no período 1995 a 2015 

 O comportamento de variáveis relevantes sobre trabalhadoras domésticas demonstra variações ao 
longo da década. O trabalho doméstico era considerado porta de entrada para o mercado de trabalho para 

mulheres, especialmente mais pobres (Melo, 1998), entretanto mais recentemente há um envelhecimento 
das trabalhadoras domésticas indicando que este não é mais o caso (Fraga, 2010). O gráfico 1 mostra essa 

evolução de 1992 a 2015. Trabalhadoras domésticas eram em média mais jovens que mulheres ocupadas 
até 2007, quando a tendência se inverte. Em 2014 uma trabalhadora doméstica tinha em média 
aproximadamente 41 anos. 

 

O rendimento mensal das domésticas é inferior a média das ocupadas ao longo de todo o período, 
mas como este apresenta crescimento constante a partir de 2004 (gráfico 2). Apenas em 2015 ambos 

mostram uma queda. Observando o gráfico 3 podemos observar que o rendimento-hora se comporta de 
maneira semelhante. A média das domésticas sempre inferior a média das ocupadas, com ambos 
apresentando melhoras a partir de 2004. 
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 Em comparação a outras mulheres empregadas, trabalhadoras domésticas apresentam taxas 
formalização (carteira assinada) muito inferiores, ao longo de todo o período. Entretanto, observando o 
gráfico 4, podemos perceber que a média de empregadas domésticas com carteira assinada cresce de 

forma constante após 1994. Em 2015, 30% das trabalhadoras domésticas possuíam carteira assinada, em 
comparação, quase 80% das mulheres empregadas, 

excluídas domésticas, possuíam carteira assinada.  

 

Finalmente, em relação a horas semanais 
trabalhadas há uma reversão (gráfico 5). Enquanto 

que para mulheres ocupadas em geral as horas 
permaneceram constantes em torno de 35 horas 
semanais, para trabalhadoras domésticas caiu 

constantemente, de quase 43 horas em 1992 para 32 
horas em 2014. Fraga (2010) afirma que o fenômeno 

está ligado há migração de mensalistas para diaristas, 
já que a segunda, apresentaria na média menos horas 
trabalhadas. 

 

3. Impacto da EC 72 sobre horas trabalhadas, rendimento mensal e contribuição para 

Previdência. 

O objetivo desse estudo é avaliar o impacto de um aumento nos direitos trabalhistas e 

posteriormente do custo para os empregadores sobre o bem estar das trabalhadoras afetadas. Para isso 
usamos como variáveis de interesse as horas trabalhadas, rendimento mensal do trabalho principal e 
contribuição para algum instituto da Previdência. 

3.1. Metodologia e estratégia de identificação 

Para se estimar o impacto da EC 72 sobre trabalhadoras domésticas serão utilizados os dados 
PNAD Contínua de 2012 a 2016. A PNAD Contínua apresenta uma abrangência e amostra maior que a 
PNAD, substituída em 2015. Além disso, a PNAD Contínua (PNADC) é uma base em formato de painel, 

que permite o acompanhamento dos indivíduos ao longo de até um ano. A PNADC possui um esquema 
de acompanhamento do domicílio do tipo 1-2(5), onde um domicílio entra na amostra em um mês, fica 

dois fora e retorna no trimestre seguinte. Essa fórmula se repete cinco vezes totalizando um ano, e depois 
domicílio é retirado da amostra. 

 O IBGE não fornece ainda uma variável para que se acompanhe o indivíduo ao longo do tempo, 
sendo assim possível acompanhar apenas o domicílio. Para que a análise no nível do indivíduo, como 
desejamos, seja possível é necessário o uso de um algoritmo de emparelhamento dos indivíduos. Para isso 
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será adaptado o algoritmo desenvolvido por Ribas e Soares (2008) para a PME, que possui estrutura 
semelhante a base utilizada. 

 O método consiste na utilização de variáveis disponíveis no questionário para se realizar o 
emparelhamento dos indivíduos dentro dos domicílios. Essas variáveis são sexo, dia do nascimento, idade 

presumida, escolaridade e condição no domicílio. A versão utilizada do método permite uma margem de 
erro na medição dessas variáveis. 

 Para se capturar o efeito das etapas do EC 72 sobre os indivíduos serão utilizadas apenas as 
observações que responderam a 1ª e 5ª entrevista, representando um período de um ano. Utilizamos os 
indivíduos que tiveram a 1ª entrevista antes e a 5ª depois da data de corte de cada etapa, dessa forma são 

observados uma vez antes e depois da intervenção. Também é interessante notar que a distância de dois 
anos entre cada etapa garante que não haja sobreposição nas amostras permitindo o cálculo do efeito de 

cada etapa. A figura 3.1 mostra os trimestres de corte que serão utilizados na estimação. Finalmente, 
utilizamos nas estimações apenas os indivíduos que não mudaram de posição na ocupação no período de 
um ano, de forma a facilitar a interpretação dos resultados. Nas seções posteriores são feitas estimações 

em que essas restrições são relaxadas. 

 

Seguindo os estudos de Theodore e Scorzafave (2007) e Costa, Barbosa e Hirata (2013) será 
utilizado o método de diferenças em diferenças (Dif-Dif) para se estimar o efeito da promulgação da EC 

72.  Para se capturar os efeitos de cada etapa será estimada a equação:  

𝒚𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑪𝟕𝟐𝒕 + 𝜷𝟐𝒅𝒐𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑬𝑪𝟕𝟐𝒕𝒅𝒐𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑬𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒕 + 𝜷𝟓𝑬𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒕𝒅𝒐𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑿𝒊𝒕

+ 𝜹𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝒖𝒊𝒕      (𝟏) 

Onde EC72t é uma dummy igual a 1 após a promulgação da EC (segundo trimestre de 2013), 

eSocialt é igual a 1 após a liberação do Simples Doméstico (2º trimestre de 2015)7 e domit é igual a 1 para 
o indivíduo i que é trabalhador doméstico em t. O coeficiente de interesse é β3 e β5 na iteração entre a 
variável binária de trabalhadora doméstica e as duas variáveis que marcam o início de cada etapa da 

EC72. Dessa forma captura os efeitos da regulamentação após sua introdução sobre o setor afetado. As 
variáveis 𝛿𝑡  e  𝛾𝑖 são respectivamente efeitos fixos de tempo (anos e trimestres) e de Unidades da 

Federação. Além disso, na especificação mais completa são incluídas variáveis econômicas por UF e 
trimestre de forma a capturar a flutuação econômica8 em cada estado. O modelo Dif-Dif exige que as 

diferenças entre o grupo de controle e o grupo de tratamento, nesse caso trabalhadoras domésticas, sejam 
invariantes no tempo. Quando a variável dependente for binária, como no caso de contribuição para 

instituto de previdência, a equação (1) será estimada por probit, a estimação linear se encontra no anexo. 

Para garantir um comportamento semelhante foi selecionado um grupo de controle composto por 

mulheres em outras categorias de serviço: trabalhadoras dos serviços pessoais (código CBO 51); 
vendedoras (CBO 52); trabalhadoras dos cuidados pessoais (CBO 53) e trabalhadoras de limpeza interior 

                                                 
7
 As datas exatas são abril/2013 para o EC 72 e junho/2015 para o Simples Doméstico. A escolha do trimestre seguinte como 

data de corte não afeta os resultados. 
8
 As variáveis variam por trimestre e estado e são: média de horas trabalhadas, log do rendimento médio do trabalho e taxa de 

desocupação.  

2012 2013 2014 2015 2016 

EC 72 eSocial 

Figura 1 
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(CBO 911). Além disso, no questionário da PNADC a pergunta que identifica trabalhadores domésticos é 
separada da pergunta sobre a categoria em que o indivíduo trabalha. Assim foi possível observar em quais 
categorias as trabalhadoras domésticas se declaravam e utilizar como grupo de controle mulheres que 

trabalhassem em tais categorias e não fossem trabalhadoras domésticas9. 

 Para se assegurar um maior refinamento do grupo de controle também foi utilizado a 
Reponderação por Escore de Propensão (IPW). Nesse procedimento reponderamos o grupo de controle 
utilizando o escore de propensão (psit) que é estimado a partir de um modelo Probit utilizando-se o 

período antes da introdução da lei:  

𝒑𝒔𝒊𝒕 = 𝑷𝒓𝒐𝒃(𝑫𝒐𝒎𝒊𝒕 = 𝟏|𝒁𝒊𝒕)(𝟐)  

Sendo Zit é um vetor de variáveis aleatórias observáveis da trabalhadora. Depois utilizando-se os 
parâmetros encontrados, se estima o psit para os demais períodos. A amostra é reponderada pelo peso:  

𝒘𝒊𝒕 = 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒕 + (𝟏 − 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒕) ∗ 𝒑𝒔𝒄𝒊𝒕 ∗ (𝟏 − 𝒑𝒔𝒄𝒊𝒕)−𝟏(𝟑).  

 A reponderação permitira recuperar o efeito do tratamento sobre os tratados (ATT) de forma 

consistente desde que, condicionado ao escore de propensão, não existam diferenças entre as médias dos 
grupos de tratamentos e controle nas variáveis observáveis, ou seja, que seja satisfeita a seguinte 

condição: 

 𝑬(𝒁|𝒑𝒔𝒄, 𝑫𝒐𝒎 = 𝟏) = 𝑬(𝒁|𝒑𝒔𝒄, 𝑫𝒐𝒎 = 𝟎) (𝟒). 

  

3.2. Análise descritiva 

A tabela 1 mostra as médias das variáveis utilizadas na estimação de (2), dos grupos de controle e 
tratamento, antes e após a reponderação. Assim podemos observar se a condição (4) é satisfeita.  Após a 

reponderação, a diferença entre as médias da maioria das variáveis não pode ser diferenciada de zero de 
forma significante, sugerindo que a condição acima foi respeitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 A tabela com todas as ocupações utilizadas pode ser disponibilizada a pedidos. 
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A tabela 2 apresenta as médias das diversas variáveis que serão utilizadas nas estimações da 
amostra de trabalhadoras domésticas, mulheres ocupadas e setores selecionados para ser o grupo de 

controle (serviços, venda e limpeza). As médias foram retiradas de 2012 e 2015, o período utilizado em 
nossa análise. Podemos observar que trabalhadoras domésticas recebem menos, trabalham menos horas, 
possuem escolaridade mais baixa e apresentam um menor grau de formalização que mulheres em 

serviços, comércio e limpeza e mulheres ocupadas em geral. No período todos os grupos apresentaram 
aumento nos rendimentos. Em 2015, 37% das domésticas contribuíam para um instituto de Previdência 

enquanto que 61% das ocupadas estavam na mesma situação. Nesse período 55% das empregadas 
domésticas tinha até o Ensino Fundamental incompleto, essa média cai para 35% para mulheres no grupo 
de serviços, comércio e limpeza. A média de horas trabalhadas para mulheres ocupadas em 2015 foi 35,5 

e para trabalhadoras domésticas 32,2. A proporção de mulheres negras é maior entre as trabalhadoras 
domésticas do que entre as ocupadas em geral ou trabalhadoras em serviços, venda e limpeza e a média 

de idade de mulheres empregadas domésticas é maior em comparação com esses dois grupos. 

Em relação às variáveis de interesse, no período de 2012 a 2015 observa-se um aumento na 

proporção de trabalhadoras domésticas que contribuem para algum instituto de Previdência, de 33% para 
37%. Ocorre um aumento do rendimento mensal dessas trabalhadoras de R$ 675,74 para R$742,36 no 
período. Já as horas semanais trabalhadas sofrem uma redução de 33,93 para 32,21 horas. O quadro geral 

mostra como trabalhadoras domésticas apresentam, em média, indicadores piores em relação a outras 
mulheres ocupadas, mas que no período ocorreu uma melhora em suas condições. Se essa melhora se 

deve a EC 72 será analisado nas seções seguintes. 

 

Fonte: PNAD Cont ínua 

Nota: O grupo de controle consiste de trabalhadoras de serviços, 

vendedores do comércio e mercados e outras trabalhadoras de limpeza de 

interior. 
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Para podermos observar estatísticas das domésticas separadas entre mensalistas e diaristas 
utilizamos como proxy a variável que indicava se a empregada trabalha em mais de um domicílio. 

Mensalistas (trabalham apenas em um domicílio) apresentam uma taxa de contribuição à Previdência 
consideravelmente maior que diaristas, 40% e 28% respectivamente. Mensalistas também trabalham mais 
horas semanais, 33,15 horas contra 29,33 horas das diaristas. Já em relação ao rendimento mensal, 

diaristas receberam mais em 2015, R$ 840,41, enquanto que mensalistas receberam R$ 710,19. 

 Resumindo, será utilizada uma estimação por diferenças em diferenças em uma amostra com o 
grupo de interesse (trabalhadoras domésticas) contra um grupo de controle reponderado (mulheres em 
serviços, comércio e limpeza). Cada indivíduo é observado uma vez antes de uma intervenção e um ano 

depois desta. A consistência dos resultados depende da hipótese de que o grupo de controle reponderado 
se comportaria do mesmo modo que o grupo afetado, caso não houvesse intervenção. 

Tabela 3.2: 

Características de Trabalhadoras Domésticas e grupos de trabalhadoras selecionados

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

%Cont. p/ inst. de prev. 0.58 0.61 0.62 0.63 0.33 0.37 0.36 0.40 0.26 0.28

%Sem instrução 0.05 0.05 0.04 0.04 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

%Até anos iniciais do E.F. 0.15 0.13 0.12 0.11 0.28 0.25 0.27 0.25 0.31 0.26

%Anos finais do E.F. incomp. 0.10 0.09 0.12 0.10 0.21 0.20 0.20 0.19 0.22 0.20

%Com E.F. completo 0.10 0.10 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.17

%Com E.M. incompleto 0.06 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06

%Com E.M. completo ou mais 0.53 0.58 0.50 0.54 0.19 0.22 0.19 0.23 0.16 0.21

% Negra 0.53 0.54 0.57 0.60 0.66 0.67 0.68 0.69 0.61 0.62

% Chefe de família 0.29 0.31 0.32 0.33 0.36 0.40 0.35 0.38 0.42 0.45

% com criança até 14 anos 0.57 0.55 0.60 0.59 0.63 0.59 0.63 0.59 0.63 0.60

% Capital 0.28 0.27 0.29 0.28 0.26 0.26 0.27 0.25 0.26 0.27

% Reg. Metrop. 0.41 0.41 0.44 0.44 0.42 0.42 0.44 0.43 0.43 0.46

Idade 37.49 38.57 36.34 37.54 38.93 40.71 38.36 40.20 40.89 42.26

Horas trabalhadas 36.14 35.57 39.14 37.99 33.93 32.21 34.94 33.15 30.45 29.33

Rendimento do trabalho
2 1463.06 1535.88 1038.18 1042.75 675.74 742.36 655.18 710.19 746.15 840.41

Salário / Hora
2 10.90 11.34 7.32 7.44 5.76 6.41 5.44 5.97 6.85 7.75

Nº observações 401.376 409.295 99.422 111.304 59.675 57.308 46.206 43.174 13.469 14.134

Fonte: PNAD Contínua

Intervalos de confiança ao nível de confiança de 95% em colchetes.

1. Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados, outros trab. de limpeza de interior de edifícios. Excluída trab. domésticas.

2. Deflacionados para reais de fev. de 2016

Ocupada
Serviços, comércio 

e limpeza
1

Trabalhadora 

doméstica

Trabalha em um 

domicílio

Trabalha em mais 

de um domicílio

Tabela 2 
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3.3. Resultados 

A tabela 3 mostra os resultados da estimação da equação (1) demonstrada anteriormente. As 
colunas (1), (2) e (3) possuem efeitos fixos de tempo de região, enquanto que as colunas (4), (5) e (6) 

possuem também indicadores econômicos que variam por estado e trimestre10. As variáveis dependentes 
são o log do rendimento habitual do trabalho principal, o log das horas semanais habitualmente 

trabalhadas no trabalho principal e se a trabalhadora contribui para previdência. Como já foi dito 
anteriormente, a interação do grupo de interesse (empregadas domésticas) e as datas de corte da 
promulgação da EC 72 (EC72) e do Simples Doméstico (eSocial) resultará nos coeficientes de interesse 

(β3 e β5, na equação (1)). 

 

Em ambas as especificações, a promulgação da EC 72 leva a um aumento do rendimento do 
trabalho e na proporção de empregadas doméstica que contribuem para previdência, evidenciando 

melhoras nas condições de trabalho. Observando a especificação mais completa, a promulgação da EC 72 
levou a um aumento de 3,8% no rendimento do trabalho para empregadas domésticas. A estimação 
também mostra que houve um efeito positivo na probabilidade de ser contribuinte da Previdência, 

indicando uma maior formalização do setor após a emenda. Para uma melhor interpretação do tamanho 
do impacto foi realizada uma regressão linear com a mesma especificação (equação (1)), esta sugere um 

impacto positivo de aproximadamente 2% na probabilidade de ser contribuinte11. A estimação não 
encontra efeitos significativos nas horas trabalhadas, mas o coeficiente negativo aponta para um possível 
efeito do teto de 8 horas diárias exigido pela emenda.  

Lembrando que esta primeira etapa da Emenda Constitucional elevou os direitos trabalhistas do 
grupo de interesse, como proteção de demissão sem justa causa e fixação da jornada de trabalho. O 

aumento dos custos do empregador ocorreria principalmente com o pagamento do FGTS, dois anos 
depois. 

A tabela 3 aponta impactos do Simples Doméstico principalmente sobre o rendimento do trabalho. 
A promulgação do Simples Doméstico leva a um aumento de 3% no rendimento das empregadas 

domésticas.  

                                                 
10

 Taxa de desemprego, rendimento mensal médio e horas trabalhadas médias por trimestre e estado. 
11

 Estimação da regressão linear se encontra na tabela 8.3 do anexo. 
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O aumento no rendimento mensal observado das domésticas pode ser resultado da adoção do 
salário mínimo por contratos de trabalho que antes eram informais e que passaram a obedecer a legislação 
após a promulgação. Outra possibilidade é que trabalhadoras passaram a ter maior poder de barganha com 

o anúncio das medidas. Podemos estar observando também uma mudança na composição das 
trabalhadoras, caso apenas a mais bem pagas tenham continuado no emprego, com domésticas com 

menores salários migrando para outros setores ou ficando desempregadas. Essa última possibilidade será 
investigada adiante. 

Na seção anterior ficou claro que diaristas e mensalista possuem características diferentes, assim 
podem ter experimentado resultados diferentes. Para se identificar os impactos da emenda em cada grupo, 

a equação (1) foi estimada limitando-se a amostra do grupo de tratamento apenas para diaristas e 
posteriormente, mensalistas. A tabela 4 mostra os resultados. 

 

 O aumento de rendimento observado na primeira etapa do EC 72 se deve totalmente a diaristas, já 
o aumento na segunda etapa se origina das mensalistas. Ambos os grupo apresentam efeitos positivos na 

contribuição a Previdência devido a promulgação da EC 72. Não observamos qualquer efeito significativo 
sobre horas trabalhadas em um dos grupos. 

 Esses resultados sugerem que os dois grupos de domésticas experimentaram um aumento da 
formalidade após a expansão dos direitos trabalhistas, mas apenas diaristas tiveram um aumento de renda 

no primeiro momento. A divulgação da emenda e a maior proteção trabalhista podem ter aumentado o 
poder de barganha das trabalhadoras para negociar seu ganho. Os contratos mais flexíveis das diaristas 
podem ter permitido uma renegociação mais rápida após a emenda. 

 A introdução do Simples Doméstico aparenta ter causado um aumento de aproximadamente 4% 

no rendimento mensal apenas das mensalistas. O resultado é inesperado após um aumento dos custos 
trabalhistas. A obrigatoriedade do pagamento de FGTS pode ter levado empregadores a formalizar seus 
contratos com trabalhadoras domésticas, por medo de punições. Assim ocorreria um aumento dos ganhos 

devido ao piso do salário mínimo. Outra possibilidade é que tenha ocorrido uma diminuição desse setor, 
com empregadas domésticas que recebiam menos migrando para outras ocupações ou ficando 
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desempregadas. O aumento observado seria devido a manutenção das domésticas mais bem remuneradas, 
com empregadores de maior poder aquisitivo. Essa última possibilidade será analisada em seções 
posteriores. 

  Em seguida serão realizados alguns testes de robustez de forma a aumentar a confiança nos 

resultados.   

3.4. Diferentes amostras 

A tabela 5 repete a estimação da equação (1) utilizando diferentes cortes da amostra. Todas as 
especificações utilizam mulheres ocupadas em serviços, comércio e limpeza, e trabalhadoras domésticas, 
com reponderação. A especificação da seção 3 utilizou a 1ª e a 5ª entrevistas (com intervalo de ano), 

sendo que a primeira entrevista deveria ocorrer antes de uma intervenção e a 5ª depois, além disso, exigiu 
que o setor ocupado permanecesse constante. Assim observamos cada trabalhadora uma vez antes e 

depois de uma intervenção. A seguir utilizamos configurações diferentes e repetimos a mesma estimação. 

A estimação I na tabela 5 utiliza a mesma amostra da seção 3 sem a exigência de que a mulheres 

continuem na mesma ocupação no período da 1ª para 5ª entrevista. A estimação II expande a amostra para 
todo o período, de 2012 ao segundo trimestre de 2016, sem restringir para um ano antes e depois das 

intervenções. Finalmente a estimação III utilizou todas as entrevistas, sem exigir que fossem feito cinco 
entrevistas. Na prática foi feito uma cross section pooled, sem acompanhar os indivíduos ao longo do 
período. 
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Os resultados encontrados na seção 3 para rendimento mensal são observados novamente em 
todas as especificações. A expansão de direitos em 2013 leva a um aumento do rendimento mensal. Já o 
aumento no rendimento mensal, causado pelo Simples Doméstico em 2015 não é observado em nenhuma 

especificação, sendo, portanto sensível a composição da amostra. As horas semanais trabalhadas 
apresentam um coeficiente negativo e significativo nas especificações II e III, enquanto que era não 

significativo na estimação da seção 3. 

 

4. Impacto da EC 72 e Simples Doméstico sobre o desemprego 

4.1. Metodologia 

A análise da seção 4.1 considera apenas mulheres ocupadas, entretanto durante o debate na época 

da promulgação de emenda era comum afirmar que um de seus riscos seria um aumento do desemprego 
entre trabalhadoras domésticas. Empregadores ao se deparar com o aumento de seus custos trabalhistas 
podem ter escolhido diminuir sua demanda por empregadas domésticas. Essa seção procura explorar esse 

possível impacto da mudança na legislação. 

Restringindo a amostra para mulheres ocupadas na 1ª entrevista em serviços, vendas e limpeza, e 

trabalhadoras domésticas, foi estimada a seguinte equação (6) por probit: 

 𝒚𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒅𝒐𝒎𝒕 + 𝜷𝟐𝑿𝒊𝒕 + 𝜹𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝒖𝒊𝒕      (𝟔). 
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A variável dependente yit é igual a 1 para mulheres desempregadas ou mulheres não trabalhando 
(incluindo fora do mercado de trabalho) na 5ª entrevista, dependendo da especificação. A variável domt é 
igual a 1 caso a mulher era trabalhadora doméstica na 1ª entrevista. Assim o coeficiente 𝛽1 será o 

coeficiente de interesse em cada estimação. O vetor Xit é idêntico ao da equação (5) e foram utilizados 

efeitos fixos de estados e trimestres. Assim em cada estimação observamos mulheres ocupadas no grupo 
de tratamento e de controle antes da intervenção e novamente um ano depois após a intervenção. Foram 
realizadas estimações separadas para cada etapa. Primeiro no período de 2012 a 2013, para a promulgação 

da EC 72 e depois no período de 2014 a 2015, para o Simples Doméstico. O grupo de controle em todas 
as especificações foi reponderado da mesma forma foi apresentado na seção 3. Assim em cada período 

observamos se empregadas domésticas tiveram um comportamento diferente após as intervenções, em 
relação ao grupo de controle. 

 

4.2. Resultados 

A tabela 6 mostra os resultados. Em todas as especificações ser trabalhadora doméstica na 1ª 
entrevista leva a uma maior probabilidade de não estar trabalhando na 5ª entrevista. O resultado se 

mantém ao separarmos entre mensalistas e diaristas e em ambos os períodos da EC 72 e do Simples 
Doméstico. Caso se admita que o comportamento dos grupos de tratamento e controle seria similar caso 
não houvesse intervenção, então o resultado encontrado mostra que houve uma relação causal entre 

ambas as etapas da emenda e um aumento na saído do trabalho de empregadas domésticas.  

É interessante notar que o efeito negativo é observado mesmo no momento da promulgação da EC 
72, onde houve principalmente um aumento da proteção trabalhista e não dos custos. É possível que 
empregadores tenham antecipado o aumento nas despesas trabalhistas e agido de acordo. Esse seria um 

efeito definitivamente negativo da EC 72 e do Simples Doméstico. 
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5. Conclusão 

 O presente estudo procurou expandir a literatura sobre intervenções no mercado de trabalho ao 
analisar os impactos da Emenda Constitucional 72 sobre variáveis de interesse do grupo de tratamento, 

nesse caso, trabalhadoras domésticas. Enquanto que a igualdade dos direitos trabalhistas de trabalhadoras 
domésticas com os diferentes setores é definitivamente um aspecto positivo, é necessário analisar seus 

impactos econômicos. Assim é possível entender melhor o mercado de trabalho e formular políticas 
públicas para se atenuar possíveis impactos negativos. Esse é o primeiro estudo que tenta estimar os 
impactos da EC 72 e sua consequência, o Simples Doméstico em 2015, tanto nos salários, jornada 

trabalhada e informalidade como na probabilidade de desemprego. 

 Todas as especificações encontraram resultados positivos no rendimento mensal após a 
promulgação EC 72, entretanto esse efeito parece estar restrito as diaristas. A promulgação da EC 72 leva 
a um aumento de aproximadamente 3,8% no rendimento de trabalhadoras domésticas. Foi observado 

também efeito positivo na probabilidade de se contribuir para Previdência em quase todas as 
especificações, o que indica uma maior formalização do trabalho. Esse resultado é observado apenas na 1ª 

etapa e atinge diaristas e mensalistas. Foram estimados também efeitos negativos nas horas trabalhadas, 
devido a 1ª etapa em 2013, mas esse resultado não é robusto. 

Os resultados sobre os efeitos do eSocial foram menos consistentes e variam na significância, de 
acordo com a amostra utilizada. Ainda assim foram encontrados resultados significativos no rendimento 
mensal, especialmente para mensalistas. Também é observado um aumento da contribuição para 

Previdência devido ao Simples Doméstico. 

 Procurando melhor entender esses resultados, a análise foi estendida de forma a se estimar os 
impactos sobre a probabilidade de não estar trabalhando. Os resultados das estimações indicam um 
aumento na probabilidade de não estar trabalhando para mulheres que eram trabalhadoras domésticas, 

devido a emenda. 

 A Emenda Constitucional 72, e o subsequente Simples Doméstico, cumpriram o seu objetivo de se 

igualar os direitos entre trabalhadoras domésticas e outras ocupadas. Analisando os resultados, por um 
lado,  a emenda teve efeitos positivos no mercado de trabalho com aumento no rendimento mensal e na 

formalização com maior contribuição para Previdência das trabalhadoras domésticas. Por outro lado, 
houve um aumento na probabilidade das trabalhadoras domésticas não estarem trabalhando após a 
emenda, um resultado certamente negativo da intervenção se associado ao desemprego. 
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