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Panorama geral 
da s ondagem

C erca de 60 res pondentes  
(mulheres  cis  ou trans ) 

-Mulher, cis  ou trans, cas ada ou que vive junto com 
parceiro/companheiro com filhos

65.31%

–Mulher, cis  ou trans, solteira e sem filhos 14.29

–Mulher, cis  ou trans, que vive/mora com filhos 12.24%

–Mulher, cis  ou trans, cas ada ou que vive junto com 
parceiro/companheiro sem filhos

8.16%



PERGUNTAMOS  ÀS 
MULHERES : 

Quanto tempo você
dedicava para cuidar 
dos filhos, e realizar a 
administração e organização 
das  tarefas  de cas a (lavar, 
pas s ar, cozinhar, ir ao 
mercado etc) antes  do 
is olamento?

22,9

4,17

2,8

54,1

%

4-6 horas

7-9 horas

Mais de 9
horas

1 - 3 horas



PERGUNTAMOS :

Em comparação com s ua 
rotina anterior ao C OVID 19, 
quanto as  mulheres  tem
dedicado quanto tempo para 
educar e cuidar dos  filhos, 
cuidar/prestar apoio a 
pais /avós, e realizar 
administração e organização 
da cas a (lavar, pas s ar, 
cozinhar, ir ao mercado etc.)?

33,6

20,4

22,4

8,1

%

4-6 horas

7-9 horas

Mais de 9
horas

1 - 3 horas



Após o isolamento, 53,06% das  
mulheres  começaram a dedicar de
4 a 9 horas  com assuntos relacionados 
a:
• administração/organização da casa
• cuidado com filhos
• cuidado com pais 



PERGUNTAMOS  ÀS MULHERES  QUAIS 
SÃO OS  MAIORES  DES AFIOS  QUE 
ELAS ES TÃO PASS ANDO NESS E 
MOMENTO....



AS RESPOS TAS  FORAM:



Seu parceiro/esposo/companheiro está dividindo 
os cuidados com filhos, administração e 

organização da casa com você?

PERGUNTAMOS  ÀS MULHERES :
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AS RESPOS TAS  FORAM:



Mais  de 60% das  mulheres  res ponderam 
que os  companheiros /parceiros  não 
dividem as  obrigações  de administração 
da cas a e cuidado com os  filhos  de 
forma proporcional 



a

Qual providência você 
acredita que s ua 
organização/empres a 
poderia tomar para que 
você pos s a realizar s eu 
trabalho em cas a, 
cons iderando s ua rotina 
atual?

Perguntamos  às  
mulheres : 



• Ser mais flexível com os  horários  

• Propor redução da jornada com redução do salário, s e for o cas o

• Fornecer instrumentos /ferramentas  de trabalho

• Menos  reuniões  obrigatórias

• Res peitar horários

• Entender que temos  que dar comida para nos s os  filhos

ALGUMAS  RESPOS TAS ....



PERGUNTAMOS

ÀS MULHERES  SE ELAS SE 
SENTEM C ULPADAS  
(SENTIMENTO DE C ULPA E 
FRUSTRAÇÃO)....



Mais  de 70% das  mulheres  res ponderam 
que s e s entem culpadas  por não darem 
conta de todos  os  papeis  exigidos  
nes s e momento! 



Existem divers os  
estudos  afirmando 
que a s aúde (inclus ive 
mental) das  mulheres  
está s endo e s erá 
afetada....

https://leanin.org/article/womens-workload-and-
burnout
https://leanin.org/article/women-shoulder-most-of-
the-extra-work-because-of-covid-19
https://nacoesunidas.org/artigo-covid-19-ameacas-
aos-direitos-das-mulheres-prejudicam-a-todos/

https://leanin.org/article/womens-workload-and-burnout
https://leanin.org/article/women-shoulder-most-of-the-extra-work-because-of-covid-19
https://nacoesunidas.org/artigo-covid-19-ameacas-aos-direitos-das-mulheres-prejudicam-a-todos/


AS ORGANIZAÇÕES
PODEM CRIAR
CONDIÇÕES DE TRABALHO
MAIS INCLUSIVAS
PARA MULHERES E MÃES
EM TEMPOS DE ISOLAMENTO



QUER S ABER C OMO?



Entre em contato
Mariana Deperon
55 11 9.86050735
mariana.deperon@projetotravessia.com


