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APRESENTAÇÃO

O livro “ESTUDOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS”, tem 
como objetivo contribuir com a divulgação científica, e levar o conhe-
cimento para pessoas que se interessam pelas temáticas abordadas 
nesta coletânea.

O primeiro artigo, “A administração do tempo como ferra-
menta de gestão”, da autora Keilla Cristina Podavi de Oliveira, apre-
senta a Administração do Tempo, com finalidade de abordar sua atual 
evidência, necessidade e aplicação, caracterizando seus elementos, 
aplicações e metodologias tradicionais e contemporâneas. Faz um 
apanhado geral das teorias e metodologias, revelando o emprego das 
técnicas no ambiente corporativo e fora dele, medindo e comparando 
suas aplicabilidades e eficácias.

Edval Vantroba, apresenta o artigo intitulado “A importância 
da contabilidade tributária”, ressalta que a contabilidade tributária 
visa organizar e atualizar os tributos de forma a rentabilizar o negócio, 
pois se houver erro na apuração dos tributos e impostos, pode acarre-
tar elevados custos para a empresa.

O artigo “Home office: as condições de trabalho de mu-
lheres durante a pandemia de covid-19”, dos autores Anna Beatriz 
Correa Rodrigues, Davi Ferreira de Paiva, David da Costa Sousa e 
Lays Amorim da Silva, discuti e analisa as condições de trabalho de 
mulheres que atuam em Home Office frente ao contexto de isolamento 
e distanciamento social, no qual o trabalho passa a ser fragmentado, 
possibilitando maior exploração do que veio ser chamado de novo pro-
letariado de serviços digitais.

O artigo “Nível de maturidade de controle interno e reflexos 
no desempenho fiscal: um estudo empírico nos municípios ma-
to-grossenses”, do autor Evaldo Rezende Duarte, discute a relação 
entre nível de maturidade de controle interno e desempenho fiscal dos 
municípios mato-grossenses. O objetivo é avaliar se a omissão, quan-
to à estruturação e aparelhamento desse setor impacta nos resultados 
dos índices fiscais.  A amostra constitui-se dos 141 municípios mato-
-grossenses.

Anna Beatriz Correa Rodrigues, Débora Fernanda dos Santos 
Barros, Karla Byanca Carvalho Ferreira e Louisy Veronica Diniz Olivei-
ra, autoras do artigo “Trabalho doméstico: o “reino” da informali-



dade na pandemia de covid-19”, objetiva refletir sobre esta forma de 
trabalho tendo como referência o contexto da pandemia de COVID-19 
em São Luís do Maranhão. Metodologicamente, resulta de pesquisa 
teórica, documental e empírica. Contextualiza o trabalho doméstico no 
Brasil, tendo como marco histórico as raízes colonialistas, que deter-
minou a subordinação desta atividade numa perspectiva de gênero e 
raça. Aborda sobre leis que regem a ocupação no país. Configura a 
pandemia na cidade em pauta e os impactos sofridos pela população, 
contexto agravado com o avanço do neoliberalismo e dinâmica de des-
montes de direitos básicos.

Agradeço a todos os autores e autoras que participam dos es-
tudos aqui inseridos.

Profa. Dra. Liliane Pereira de Souza
Organizadora
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TIME ADMINISTRATION AS A TOOL MANAGEMENT

Keilla Cristina Podavi de Oliveira
Especialista em Recursos Humanos UCAM

Especialista em Docência para o Ensino Superior UFMA
MA. Psicologia Educacional UNIFIEO

RESUMO
Este trabalho apresenta a Administração do Tempo, com finalidade de 
abordar sua atual evidência, necessidade e aplicação, caracterizando 
seus elementos, aplicações e metodologias tradicionais e contempo-
râneas. Faz um apanhado geral das teorias e metodologias, revelando 
o emprego das técnicas no ambiente corporativo e fora dele, medindo 
e comparando suas aplicabilidades e eficácias. Baseia-se em literatura 
específica sobre as práticas tradicionais, suas transformações e evolu-
ção para o que é hoje, e traz definições e associações clássicas e mo-
dernas para os termos Urgente, Importante, Prioritário e Circunstancial
Palavras-chave: Tempo; Urgente; Importante 

ABSTRACT
This work presents Time Management, in order to address its current 
evidence, need and application, characterizing its elements, traditio-
nal and contemporary applications and methodologies. make a catch 
overview of theories and methodologies, revealing the use of techni-
ques incorporate environment and beyond, measuring and comparing 
its applicabilityand efficiencies. It is based on specific literature on tra-
ditional practices,its transformations and evolution to what it is today, 
and brings definitions andclassical and modern associations for the 
terms Urgent, Important,
Keywords:Time; Urgent; Important

CAPÍTULO 1

A ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO COMO 
FERRAMENTA DE GESTÃO
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INTRODUÇÃO

 A história da Administração do Tempo é pautada no modo de 
organização da vida, e tem sido mais evidenciada nos últimos anos 
por consequência da vida moderna que transforma o emprego numa 
espécie de nova escravidão, bem remunerada, mas semelhantemente 
angustiante.

Segundo Wagner (2003), isto leva as pessoas a pensarem que 
o trabalho é um preço a ser pago para que possam desfrutar a vida 
depois, deixando para depois, para quando se tiver tempo, toda a rea-
lização mais significativa. Tudo aquilo que precisa de uma considera-
ção mais demorada, característica das coisas mais importantes, bem 
como todo o lazer é deixado para o fim de semana, para as férias, para 
a aposentadoria ou simplesmente para depois.

As organizações também se deram conta de que o tempo deve 
ser tratado como um recurso importante dentro das mesmas. Novos 
modelos e padrões de administração foram pensados, com o objetivo 
principal de reduzir o tempo na fabricação de produtos, no atendimen-
to a clientes e na geração de lucro. A cultura contemporânea defende 
que quem faz mais rápido e com a mesma qualidade, sai na frente.

 Na década de 70 surgem as primeiras publicações sobre o 
tema, que logo se espalharam como forma de cursos ou treinamentos 
por todo o mundo.

Estas publicações focavam no tempo como recurso, delimitan-
do-o ao ambiente de trabalho, criando expressões como: ladrões do 
tempo e elaborando métodos de lidar com as situações em que o tem-
po de produtividade era desperdiçado, como por exemplo: reuniões, 
interrupções, desorganização, delegação e protelação. 

 Ao longo dos anos essa abordagem evoluiu para o foco de ca-
pacitação profissional, voltado para a noção de eficiência. Uma nova 
corrente de pensamento surge no início da década de 80. É a corrente 
da eficácia, que muda o foco do tempo de trabalho para o tempo de 
vida do indivíduo, integrando ao conceito de administração também as 
necessidades pessoais, além das relacionadas ao trabalho. Sistemati-
zando as teorias aristotélicas de viver com base em valores fundamen-
tais pessoais.

 Considerando a administração do tempo como uma vertente da 
administração geral, ela sofre influência direta da Teoria Clássica de-
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senvolvida por Frederick Taylor, que possuía como ideia principal a ra-
cionalização do trabalho a fim de aumentar a eficiência nas indústrias.

 Taylor e seus seguidores trabalharam no desenvolvimento de 
técnicas de eficiência, pois: entendia que sua contribuição, com a bus-
ca de maior racionalidade e eficiência na execução de tarefas, tinha 
um efeito potencial muito maior do que se poderia ser pensado inicial-
mente, ou seja, reduzir, seno eliminar o conflito individuo/organização 
(CARAVANTES, 1998, p.43).

Em linhas gerais a administração do tempo, sob a prerrogativa 
de fomentar a eficiência e melhoria, é uma importante consequência 
da teoria clássica.

As metodologias de administração do tempo apresentaram ao 
longo dos anos diferentes procedimentos e abordagem, muito embora 
no que diz respeito à identificação e categorização de atividades, a 
técnica utilizada tenha permanecida quase inalterada por muitos anos.

No entanto, todas concordam sobre o conceito fundamental de 
melhoria e otimização da vida. E embora a administração do tempo, se 
estenda além-muros das organizações, é dentro do mundo do trabalho 
que ela foi e é trabalhada com mais intensidade.

 Alguns autores, antes de definir a administração do tempo, 
preocuparam-se também em buscar a melhor definição do próprio tem-
po, muito embora essa definição seja possível apenas na aplicação 
específica de um contexto, e jamais de maneira genérica e definitiva.

 Távora (2010), afirma que o tempo é percebido e vivenciado de 
forma diferente por cada indivíduo, e que a sua definição é um que-
bra-cabeças. Lembrando que para a física o tempo é uma grandeza 
fundamental, sobre a qual não cabe definição. Ele só pode ser com-
preendido em relação ao espaço e ao movimento. 

 Barbosa (2011), afirma que o tempo é uma trindade: ele é ge-
ralmente referenciado em três dimensões: horas, minutos e segundos; 
manhã, tarde e noite; décadas, séculos e milênios. Baseados nestas 
definições foram desenvolvidas ideias e teorias, com a finalidade de 
administrar esse recurso de tão delicada inexatidão.

 Para Távora (2010), administrar o tempo é fazer o que você 
considera importante e prioritário, é ser senhor do próprio tempo e não 
programá-lo nos mínimos detalhes e depois tornar-se escravo dele. 
É organizar a vida de tal maneira que você obtenha tempo para fa-
zer as coisas que realmente gostaria de estar fazendo, profissional 
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e pessoalmente, e que possivelmente não vem fazendo porque anda 
tão ocupado com tarefas urgentes e de rotina (muitas delas não tão 
urgentes nem tão prioritárias) que não sobra tempo.

Chaves (1992), embora não apresente uma definição de con-
ceito para a administração do tempo, desenvolve seus estudos des-
mistificando alguns pensamentos que segundo o autor seriam empe-
cilhos ao progresso da mesma, a saber:

• Quem administra o tempo torna-se escravo do relógio: se-
gundo o autor, na realidade administrar o tempo é mantê-lo sob 
controle e não administrá-lo permite ser dominado por ele, pois 
as atividades acabam sendo realizada ao sabor das pressões 
do momento, e não de acordo com o planejamento desejado.

• Só se produz ou trabalha melhor, sob pressão: esse mito é 
a racionalização da preguiça e da indecisão. Quando descarta 
a ideia de tentar trabalhar sem pressão para comparar os resul-
tados sobre si mesmos e sobre os que os rodeiam.

• Administrar o tempo é algo que se aplica apenas à vida 
profissional: Muita coisa na vida reconhecidamente se admite 
que deva ou deseja fazer, mas não faz “por falta de tempo”. Não 
raro é se planejar, por anos, várias coisas, mas sempre por cul-
pa do pouco tempo, isso nunca sai do imaginário.
 
Esse conceito de matriz foi muito difundido nas últimas décadas e 

utilizado por diversos teóricos e cursos de administração do tempo. No 
entanto, possui em sua aplicação um empate técnico, onde se tornou 
bastante  complexa a identificação e separação das atividades segun-
do os elementos oferecidos.

Embora exista uma releitura da administração do tempo, em que a 
nova metodologia proposta por Barbosa (2011) redefina os parâmetros de 
classificação das atividades, no que diz respeito aos demais objeti-
vos da administração do tempo, tais como melhoria, desenvolvimento, 
produtividade, todas as teorias/metodologias se assemelham e con-
cordam. 

O tempo é um recurso fundamental da nossa vida, a matéria 
prima básica de nossa atividade. Quando o nosso tempo termina, aca-
ba a nossa vida. Não há maneiras de obter mais. Por isso, tempo é 
vida.
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 Quem administra o tempo ganha vida, mesmo vivendo o mes-
mo tempo. Prolongar a duração de nossa vida não é algo sobre o qual 
tenhamos muito controle.

 Aumentar a nossa vida ganhando tempo dentro da duração que ela 
tem é algo, porém, que está ao alcance de todos.

 Quem gerencia o tempo, na verdade, ganha não apenas vida: 
pode também transformar esse ganho de vida em ganho de dinheiro. 
A administração do tempo, como mecanismo de produtividade foca em 
alguns aspectos que devem ser trabalhados e revistos continuamente, de 
modo a conciliá-los da maneira mais adequada e segundo o tempo 
disponível.

 Destes aspectos podemos citar como principais a eficiência e 
a eficácia, que compõe o núcleo do conceito de produtividade.

 Portanto, ser produtivo é usar o tempo disponível para início 
e conclusão da tarefa da maneira correta e sem desperdício de re-
cursos. Nesta corrente de pensamento, a administração do tempo 
ajuda a obter um comportamento pessoal adequado, com foco, dis-
ciplina e planejamento, o que, via de regra, é o objetivo das organi-
zações: um profissional que produza resultados positivos e no menor 
tempo possível.

A atitude individual, através da adoção de um comportamento 
ou postura que leve a mais ou menos produtividade é que vai definir os 
favores ou prejuízos do tempo àquele indivíduo.

Organizar as tarefas de acordo com um critério pré-determina-
do é fundamental para uma execução planejada, os mais conhecidos 
e aceitos como eficazes são os critérios de importância e urgência. 

Dentro dos critérios, segundo Maitland (2000), a priorização 
das tarefas permite ao indivíduo, após analisar seu volume de traba-
lho, começar a atuar na organização. Ao estabelecer prioridades há 
três providências a serem tomadas, destacando: atividades urgentes, 
atividades importantes e o equilíbrio entre urgência e importância.

A definição de urgência permite uma ampla relatividade, mas 
em termos de administração do tempo, Maitland (2000) estabelece 
que aquelas que atividade urgente é aquela que deve ser executada 
no mesmo instante em que sua demanda surge. Já atividades impor-
tantes são consideradas aquelas que tenham particular interesse.

O equilíbrio entre urgência e importância é estabelecido quan-
do através da organização das atividades tem-se claramente identi-
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ficados e distribuídos de modo que possam ser realizados dentro do 
tempo necessário e sem comprometer o resultado final.

Outra questão peculiar é saber delegar, essa é  uma atividade 
de grande destaque na administração do tempo, pois algumas ativida-
des podem ser realizadas por outras pessoas, liberando assim o indi-
víduo para atividades mais específicas, favorecendo assim um melhor 
aproveitamento do tempo. É necessário portanto, compreender como 
funciona o processo de delegação, para não comprometer o resultado 
de determinadas atividades, ou seja, não delegar aquilo que não se 
tem certeza de que possa ser feito tão bem quanto quem está dele-
gando faria. Delegar tarefas é, portanto, parte integrante de um plano 
eficiente de administração do tempo. Essa compreensão é importante 
para o indivíduo de modo a saber a hora certa e como distribuir tarefas 
a outros funcionários. Segundo Maitland (2000, pág. 29) delegar:

“é o processo de transmitir certas tarefas e obrigações 
de uma pessoa para outra; em geral, de um superior a 
um subordinado. Aquele que recebe o poder delegado 
tem autoridade suficiente para concluir o trabalho de 
modo satisfatório, mas aquele que delega fica com a to-
tal responsabilidade pelo seu êxito ou fracasso”. 

 Contudo, antes de delegar ou não devem ser consideradas as 
vantagens e desvantagens de delegar. Obviamente, a delegação per-
mite a quem delega desfrutar de mais tempo livre, permitindo concen-
trar esforços em outras questões mais urgentes ou importantes, além 
de permitir que subordinados possam desenvolver habilidades e ama-
durecerem profissionalmente, o que indiretamente afeta a motivação e 
o estímulo do  indivíduo.

 Os inconvenientes da delegação podem surgir quando ao de-
legar-se uma tarefa, a mesma não seja desempenhada a suficiente 
dedicação ou seriedade. Isso acontece na maioria das vezes em que 
quem delega, transmite o trabalho, mas não a autoridade, pois está 
com medo de confiar a tarefa para outros. Também com frequência, 
são transmitidas apenas as tarefas mais maçantes ou as mais desa-
gradáveis, o que também causa indignação. Além disso, por vezes 
são escolhidos funcionários errados para delegar, escolhendo quem 
estiver mais disponível, sem se ater ao fato da pessoa ser qualificada 
ou não para determinada tarefa. O questionário que vem a seguir pode 
ajudá-lo a concluir se está delegando de modo correto ou não.
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Deve-se evitar delegar tarefas que envolvam o planejamento 
ou o desenvolvimento de ideias confidenciais, assuntos delicados e 
jamais transferir as tarefas enfadonhas e banais àquele subordinado 
que as considera da mesma forma, pois o ele irá detestar tanto quanto 
quem delegou.

O tempo é um fator decisivo quando se escolhem as atividades 
a se delegar. Portanto, é de se considerar sensato delegar as partes 
do trabalho que ocupam tempo, mas que não são particularmente im-
portantes.

Embora exista uma releitura da administração do tempo, em 
que a nova metodologia proposta por Barbosa (2011) redefina os parâ-
metros de classificação das atividades, no que diz respeito aos demais 
objetivos da administração do tempo, tais como melhoria, desenvolvi-
mento, produtividade, todas as teorias/metodologias se assemelham 
e concordam.

Agregando o tempo como valor e apresentando a administra-
ção do tempo como possibilidade de avanços extraordinários na car-
reira e na vida como um todo.

Também com o objetivo de melhor entender o utilizar o tempo, 
e considerando a administração do tempo; conforme já citado anterior-
mente; como um instrumento de abrangência genérica, Távora (2010) 
apresenta as cinco atividades básicas da vida, a saber: dormir, tra-
balhar, vida familiar e social, atividades pessoais, recreação e outros 
interesses e atividades comunitárias, religiosas ou de caridade. Estas 
seriam, portanto, as áreas de influência onde a administração do tem-
po ajudaria no melhoramento e otimização, resultando evidentemente, 
em ganhos significativos.

Nesta linha de pensamento, e pormenorizando as atividades 
ditas profissionais, Auren Uris, apud Távora (2010), apresenta também 
a classificação das atividades do trabalho, o que permite entender e se-
parar de maneira mais convicta as atividades no cotidiano corporativo.

As atividades fixas e semifixas sendo as mais importantes são 
as que deveriam receber maior atenção no seu planejamento e execu-
ção, conforme tabela abaixo:
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Tabela 3: Atividades do Trabalho segundo AUREN URIS 
Atividade Fixa Atividade Semi-fixa Atividade Variável

regulares e não podem ser 
escaneadas .

podem ser ajustadas 
dentro de certos limites

podem ser realizadas ou 
não, na hora em que for 

mais conveniente
Fonte: TAVORA (2010)

 Corroborando com a proposta de melhoria e otimização pe-
culiar da administração do tempo, Barbosa (2011) faz uma observa-
ção importante, ao explicar que com o passar dos anos, a evolução 
tecnológica e científica, evoluiu também o mundo do trabalho e com 
ele surge um novo tipo de trabalhador, bem diferente daquele gerado 
pelas ondas anteriores: o trabalhador do conhecimento. 

 Peter Drucker usou esse termo por volta dos anos 1960 para 
definir esse novo perfil profissional. Na tabela a seguir podem ser per-
cebidas as diferenças entre os dois tipos de trabalhadores, o anterior, 
trabalhador industrial e o novo, trabalhador do conhecimento.

Tabela 4: Tipos de trabalhadores
TRABALHADOR  

INDUSTRIAL
TRABALHADOR DO 

CONHECIMENTO

Principal função Fazer/Fabricar Pensar/Inovar

Uso do corpo Físico Mental

Matéria-prima Peças/Dados Informação/Conhecimento

Meio de comunicação Papel/Redes convencionais Internet/E-mail

Valorizado por Produção Competências

Trabalha Individualmente Em grupo

Uso do tempo Baseado em rotinas Imprevisível

Fonte: BARBOSA (2011)

 Conforme citado anteriormente, sobre a concordância dos auto-
res em determinados aspectos, e essencialmente no que diz respeito à 
abrangência da administração do tempo como ferramenta de otimização 
não somente do trabalho como da vida, Barbosa (2011, pág. 33), diz que:

[...] Ninguém é apenas profissional. Ninguém vive ex-
clusivamente para o trabalho, como sugerem algumas 
metodologias. Administração do tempo é uma denomi-
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nação infeliz. Deveríamos chamá-la de administração da 
vida. [...]

 Em sua metodologia, chamada de Tríade do Tempo, que de-
fende a não intersecção das esferas de atividades (urgente, prioritário 
e circunstancial), ele afirma que o indivíduo deve buscar o equilíbrio 
entre as esferas, e  acrescenta que hoje em dia, a tecnologia é vital 
para se ganhar tempo.

 As ideias do autor sugerem um novo paradigma na administra-
ção do tempo, onde não se pode, no mundo do conhecimento globa-
lizado e conectado pela internet, pensar de forma isolada e centrali-
zada, e devem-se mudar alguns paradigmas das atuais metodologias 
– aproveitando as coisas boas, eliminando as práticas desatualizadas 
e desnecessárias e adotando novos conceitos e processos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Administração do Tempo vem sendo um tema de alta rele-
vância, e muito discutido, principalmente no mundo corporativo. Desde 
os primeiros estudos da Administração Clássica, como o “Estudo dos 
Tempos e Movimentos”, realizado por Taylor, na época da Revolução 
Industrial, passando pela Revolução Tecnológica no início dos anos 90 
até os dias atuais, sempre existiu o questionamento sobre como seria 
possível administrar melhor o nosso transcurso. 

 O desafio não é gerenciar o tempo, mas a pessoa, gerar ou 
preservar relacionamentos e compreender como a adoção de técni-
cas para Administração do Tempo pode servir de ferramenta para o 
aumento da produtividade.

 A sociedade moderna trouxe à tona características e valores 
que devem ser inseridos não só no mundo corporativo, mas na vida 
pessoal, com todas as suas possibilidades de crescimento. A otimi-
zação do tempo torna-se um aspecto primordial para o alcance da 
eficiência em todas as áreas sociais.
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CAPÍTULO 2

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA

Edval Vantroba
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RESUMO  
O objetivo deste estudo é demonstrar a importância da contabilida-
de tributária. A contabilidade tributária é a parte da contabilidade que 
trata da gestão tributária. Portanto, vale ressaltar que a contabilidade 
tributária visa organizar e atualizar os tributos de forma a rentabilizar 
o negócio, pois se houver erro na apuração dos tributos e impostos, 
pode acarretar elevados custos para a empresa. Consequentemente, 
a empresa tem que pagar impostos para operar regularmente e isso 
exige que o escritório de contabilidade forneça informações seguras e 
consistentes. Assim, o Avião surge como uma opção para empresas 
que buscam fazer uma contabilidade tributária séria e de alta qualida-
de. Daí a necessidade de aprofundar ainda mais o tema.
Palavras-chave: Contabilidade Tributária, Gerenciamento, Impostos.
 
ABSTRACT
The aim of this study is to demonstrate the importance of tax account-
ing. Tax accounting is the part of accounting that deals with tax man-
agement. Therefore, it is noteworthy that tax accounting aims to orga-
nize and update taxes in order to make the business profitable, as if 
there is an error in the calculation of taxes and duties, it can lead to 
high costs for the company. Consequently, the company has to pay 
taxes to operate regularly and this requires the accounting firm to pro-
vide reliable and consistent information. Thus, the Airplane appears 
as an option for companies seeking to do serious and high-quality tax 
accounting. Hence the need to further deepen the topic.
Keywords: Tax Accounting, Management, Taxes.
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1. INTRODUÇÃO 

Mudanças contínuas no mundo corporativo, em um cenário 
globalizado, exigem formação adequada dos especialistas em ciên-
cias contábeis para que seus resultados atendam às expectativas do 
mercado e da sociedade” (Mendes et al., 2011, p. 2). A economia mun-
dial e a carga tributária, a carga tributária das empresas, exigem de 
um contador externo, práticas de gestão eficazes e constantes para a 
manutenção da continuidade do empreendimento. Para se destacar 
na área contábil, um profissional deve buscar e estar atento às mudan-
ças na legislação, e o diferencial para se destacar é a forma legal de 
reduzir o pagamento de tributos (Nazário et al., 2008).

Conforme o ambiente econômico e social em que o contador 
atua evolui, Faria e Nogueira (2007) destacam a importância do conta-
dor na resolução de problemas, na interpretação de relatórios gerenciais 
e no desenvolvimento do aspecto estratégico, visto que é um grande 
auxiliar na tomada de decisões. fazendo nas organizações, e o profis-
sional deve estar preparado para essas mudanças. Para Fabretti (2005), 
a contabilidade é a ciência que examina, registra e controla os bens e as 
alterações que afetam os atos e fatos administrativos, evidenciando ao 
final de cada exercício o resultado obtido e a situação econômico-finan-
ceira da entidade. Portanto, para Araújo e Assaf (2004, p. 14), “a con-
tabilidade visa gerar informações para os administradores, diretores e 
demais usuários sobre a vida econômico-financeira da empresa. É por 
isso que um contador profissional é de grande valor nas organizações.

Araújo e Assaf (2004) argumentam que o contador está extre-
mamente envolvido no processo empresarial. De acordo com estudo 
de 2013 do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário no Brasil, 
onde a carga tributária brasileira atingiu 37,65% do Produto Interno 
Bruto (PIB), conjunto de bens e serviços produzidos em um país onde 
as receitas inesperadas aumentaram tanto federal quanto estadual. 
Nazário et al. (2008, p. 65), questionando assim a formação dos alu-
nos com os conhecimentos adquiridos nas universidades para atuar 
de acordo com as exigências do mercado.

Para Fabretti (2005, p.29) “contabilidade tributária é o ramo da 
contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princí-
pios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de 
forma simultânea e adequada”. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 História e o Ensino da Contabilidade  

A contabilidade existe desde a antiguidade, a partir do século 
4 aC, as pessoas controlavam seus bens e animais, através de sinais 
em árvores e até pedras, representando a quantidade de bens pos-
suídos, podendo controlar e verificar seus bens quanto a crescimento, 
perda, etc. a fase de contabilidade foi denominada fase de contabilida-
de empírica (IUDÍCIBUS; MARION, 2007). Quando ainda não existia 
moeda, havia troca de mercadorias e mercadorias, e assim Iudícidus 
(2000) cita que a prática da contabilidade surgiu com a necessidade 
de um homem primitivo para contar e controlar seus rebanhos, suas 
ânforas de bebidas, onde os comerciantes já estavam começando a 
baixar suas obrigações, direitos e bens de terceiros. Para o autor, po-
rém, o homem avançou e a contabilidade necessária à evolução do 
processo humano também acompanhou essa evolução.

Porém, o cuidado com a propriedade e o patrimônio é 
uma constante no homem da antiguidade (como é hoje), 
ele teve que aprimorar constantemente seu instrumento 
de avaliação da situação patrimonial junto com as ativi-
dades desenvolvidas na dimensão da complexidade [...]. 
(IUDÍCIBUS, 2004, p. 31).

No que diz respeito aos registros históricos, vale a pena prestar 
atenção a pe. Luca Pacioli, um grande matemático do século 15 que 
escreveu várias obras, incluindo Summa by Arithmetica, Geometri-
ca, Proportioni et Proportionalita, um tratado matemático que contém 
uma seção intitulada Tratactus de Computis et Scripturis publicada em 
1494, cuja obra descreve em um capítulo o método usado por mer-
cadores em Veneza para controlar sua operação, que mais tarde foi 
chamada de Método de Entrada Dupla ou Método Veneziano. (CRE-
PALDI, 1999).

Entretanto, Iudícibus, Martins e Carvalho, (2005, p. 09), afir-
mam que “não se sabe muito bem quem inventou o método das par-
tidas dobradas, mas não há dúvidas de que Pacioli lhe emprestou um 
significado eminentemente matemático”. 

[...] A contabilidade teve seu florescer, como disciplina 
adulta e completa, nas cidades italianas de Veneza, Gê-
nova, Florença, Pisa e outras. Estas cidades e outras da 
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Europa fervilhavam de atividade mercantil, econômica e 
cultural, momento a partir do século XIII até o início do 
século XVII. Representaram o que de mais avançado po-
deria existir, na época, em termos de empreendimentos 
comerciais e industriais incipientes. Foi nesse período, 
obviamente, que Pacioli escreveu seu famoso Tractatus 
de coputis et scripturi, provavelmente o primeiro a dar 
uma exposição completa e com muitos detalhes, ainda 
hoje atual, da Contabilidade. (IUDÍCIBUS, 2009, p. 16). 

Lima (2006, apud Agostini; Carvalho, 2011, p. 4) defende a 
contabilidade em quatro etapas da sua evolução, conforme o quadro 
abaixo: 

Quadro 1 – Etapas da evolução da contabilidade 
Período Características 

Contabilidade do 
Mundo Antigo 

Período que se inicia com a civilização do homem e vai até 
1202 da Era Cristã, quando apareceu o Líber Abaci, da autoria 
Leonardo Fibonaci, o Pisano.  

Contabilidade do 
Mundo Medieval 

Período que vai de 1202 da Era Cristã até 1494, quando apa-
receu o Tratactus de Computis et Seriptures (Contabilidade por 
Partidas Dobradas) de Frei Luca Pacioli, publicado em 1494; 
enfatizando que à teoria contábil do débito e do crédito corres-
ponde à teoria dos números positivos e negativos, obra que 
contribui para inserir a contabilidade entre os ramos do conhe-
cimento humano.  

Contabilidade do 
Mundo Moderno 

Período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da 
Obra “La Contabilità Applicatta Alle Amninistrazioni Private e 
Pubbliche”, da autora de Francesco Villa, premiada pelo go-
verno da Áustria. Obra marcante na história da Contabilidade.  

Contabilidade do 
Mundo Científico Período que se inicia em 1840 e continua até os dias de hoje.  

Fonte: (Lima 2006, p. 01)  
                   
A definição de contabilidade, indicada por Fabretti (2005), é a 

ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as alterações 
nele ocorridas, atos e fatos administrativos, evidenciando ao final de 
cada exercício o resultado obtido e o econômico-financeiro situação 
da entidade. No Brasil, a contabilidade foi fortemente influenciada pela 
escola italiana e evoluiu com a legislação tributária, pois, segundo Iu-
dícibus (2000), o governo teve que assumir a liderança devido à inefi-
cácia das associações contábeis. 
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Em 1902, Iudícibus (2009) menciona que a Escola de Comércio 
Álvares Penteado, especializada em contabilidade, foi fundada com o 
objetivo de ampliar a formação contábil. Logo, em 1946, foi criada a 
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, na qual 
também foi instalado o curso de Ciências. Contabilidade e atuários.

Nessa faculdade foi que Francisco D’Auria, Frederico Herr-
mann Júnior e outros professores conceituados, puderam realizar tra-
balhos científicos de tamanho valor e dando base para o surgimento 
de outros novos talentos da contabilidade. 

No ano de 1946 foi criado o CFC (Conselho Federal de Conta-
bilidade), que define as atribuições do Contador e do Guarda-livros e 
dá outras providências, com Decreto de Lei nº 9.295, de 27 de maio de 
1946, no Art. 1º ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e 
os Conselhos Regionais de Contabilidade, de acordo com o que pre-
ceitua o presente Decreto Lei. 

A criação do Conselho Federal de Contabilidade, atribuí-
do para organizar o seu regimento interno, aprovar os 
Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Es-
taduais, tomar conhecimento de quaisquer dúvidas sus-
citadas nos Conselhos Regionais e dirimi-las, decidir em 
última instância, recursos de penalidade imposta pelos 
Conselhos Regionais, publicar o relatório anual de seus 
trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os 
profissionais registrados (MOURA, 2003, p. 8). 
 

Portanto, para os Contabilistas e os Escritórios de Contabilidade 
exercerem suas atividades profissionais, deverá ser registrado no CRC. 

2.2 Conceito de Contabilidade Tributária. 
 

Segundo Fabretti (2006), a contabilidade tributária é a área de 
aplicação das ciências contábeis, que visa apurar com precisão o re-
sultado econômico de um exercício fiscal a fim de pactuar a geração 
de tributos para uma determinada entidade. Assim, para atingir esse 
objetivo, por meio da escrituração, é necessário estudar, registrar e 
controlar os fatos administrativos que ocasionam a movimentação do 
patrimônio e obter um resultado econômico positivo ou negativo (lucro 
ou prejuízo). Segundo Fabretti (2005, p. 29 )) “é uma actividade de 
contabilidade e escrituração que visa a aplicação simultânea e correc-
ta na prática dos conceitos, princípios e normas básicas da legislação 
contabilística e fiscal”. No entanto, Fabretti acrescenta:
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Como ramo da contabilidade, deve demonstrar a situa-
ção do patrimônio e o resultado do exercício, de forma 
clara e precisa, rigorosamente de acordo com conceitos, 
princípios e normas básicas de contabilidade. O resulta-
do apurado dever ser economicamente certo. (FABRE-
TTI, 2006, p. 29). 
 

Dentro do seguimento de contabilidade tributária, a definição 
de planejamento tributário, é o “estudo feito preventivamente, ou seja, 
antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efei-
tos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas.” 
Fabretti (2006, p. 32). 

Corresponde ao conjunto de atuações e procedimentos 
operacionais de uma empresa (especialmente os contá-
beis) que levaria a uma redução legal do ônus tributário 
empresarial, recolhendo exatamente o montante devido 
que foi gerado em suas operações, fazendo com que 
venha a obter um patamar superior de rentabilidade e 
competitividade. (OLIVEIRA, 2005, p. 167). 
 

Neste contexto, Nazário et al (2008) define planejamento tribu-
tário como qualquer ato para redução da carga tributária. Desta forma, 
foram criadas as figuras da elisão, evasão e elusão tributária. De acor-
do com Oliveira (2005), o conceito de evasão corresponde ao agente 
(contribuinte) que, por meios ilícitos, visa a acabar, diminuir ou retardar 
o recolhimento de um tributo já devido pela ocorrência do fato gerador. 
Enquanto na elisão, o contribuinte licitamente visa a evitar, minimizar 
ou adiar a ocorrência do fato gerador antes que este fato ocorra, evi-
tando assim a origem da obrigação tributária. Oliveira (2005, p.169) 
destaca ainda que, “na elusão, o contribuinte assume o risco pelo re-
sultado, visando a uma tributação menos onerosa, conforme o uso 
de meios atípicos – seja para evitar a ocorrência do fato gerador, seja 
para pô-lo em subsunção com uma norma menos dispendiosa”. 

Os dois termos não são causais nem destituídos de sen-
tido semântico, dado que a evasão fiscal significa a fuga 
da obrigação tributária existente segundo a lei (daí a ilici-
tude), ao passo que a elisão quer dizer elidir legalmente 
a ocorrência da obrigação tributária (daí a licitude). (OLI-
VEIRA, 2005, p. 168). 
 

É oportuno, de início, transcrever o conceito dado pelo Código 
Tributário Nacional à Legislação Tributária, conforme art. 96 da Lei nº 
5.172/66, de 25 de outubro de 1996: 
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Art. 96: A expressão legislação tributária compreende 
de leis, os tratados e as convenções internacionais, os 
decretos e as normas complementares que versem, no 
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a 
eles pertinentes. 

Conforme a CF/88, Art. 145, o Sistema Constitucional Tributá-
rio é um conjunto de disposições relacionadas na constituição de um 
Estado, destinadas a regulamentar a atividade tributária, tais dispo-
sições determinam os instrumentos da tributação que são: impostos, 
taxas e contribuição de melhoria. 

 O Código Tributário Nacional prescreve em seu Art. 3°, a se-
guinte definição: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administra-
tiva plenamente vinculada. 

De acordo com a CF, compreendem os impostos, as taxas e a 
contribuição de melhoria, conforme previsto em seu Artigo 145. 

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, poderão instituir os seguintes tributos: I - Im-
postos; 
- Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públi-
cos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; 
-  Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públi-
cas. 
§ 1.º- Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultando à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais 
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. § 2.º- As taxas 
não poderão ter base de cálculo própria de impostos”. 

Definições de Imposto, Taxa e Contribuição de Melhoria, se-
gundo o Código Tributário Nacional: 

• Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal espe-
cífica, relativa ao contribuinte. 

• Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respecti-
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vas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 
à sua disposição. 

• Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito 
de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao 
custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliá-
ria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. 

 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo geral  

Exibir uma visão sobre a importância da contabilidade tributá-
ria e sua precisão da transparência contábil. O objetivo desse trabalho 
é realizar um estudo de forma crítica sobre o papel importante da con-
tabilidade tributária, principalmente na benfeitoria para as empresas.

3.2 Objetivos específicos 

•	 Expor as vantagens da contabilidade tributária
•	 mostrar a finalidade e objetividade da contabilidade tributária e 

a contribuição.

4. METODOLOGIA

Com a finalidade de evidenciar a realidade e benefícios da con-
tabilidade tributária contabilidade, foi feito uma pesquisa bibliográfica. 
Por meio da pesquisa bibliográfica foi possível avaliar o emprego da 
contabilidade no terceiro setor. Foi realizado um método de pesquisa 
de natureza qualitativa, com apoio de revisão de literatura nacional 
e internacional, empregando os bancos de dados PUBMED, MEDLI-
NE e SCIELO, a partir da pesquisa e revisão bibliográfica realizadas, 
foi plausível descobrir a necessidade da contabilidade tributária ser 
feita com responsabilidade e transparência podendo ser responsável 
legalmente seguindo as normas e leis, os conceitos através das infor-
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mações adquiridas no decorrer do trabalho, foi exposto informações, 
assim como orientações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de conhecimento em ciências contábeis sobre questões 
tributárias e a confusão que causam com a legislação contábil e tribu-
tária estão se tornando cada vez mais uma realidade. Para demons-
trar a importância da contabilidade tributária, é apresentado um tópico. 
Com base nos objetivos detalhados, identificou-se a importância do 
conteúdo da disciplina de contabilidade fiscal na unidade curricular 
de Contabilidade. Outra questão que pode ser explorada é como os 
contadores da área tributária aprenderam sobre isso. O estágio pode 
aumentar ou diminuir o interesse em um tópico, e o conhecimento que 
eles adquirem é resultado da prática ou teoria universitária. Seria in-
teressante realizar pesquisas sobre a adequação dos cursos de Ciên-
cias Contábeis às necessidades do mercado de trabalho.
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RESUMO
O presente artigo busca discutir e analisar as condições de trabalho de 
mulheres que atuam em Home Office frente ao contexto de isolamento 
e distanciamento social, no qual o trabalho passa a ser fragmentado, 
possibilitando maior exploração do que veio ser chamado de novo pro-
letariado de serviços digitais. Nesse sentido, buscamos evidenciar a 
relação dessas mulheres na nova dinâmica do trabalho, imposta pela 
pandemia do novo coronavírus, e as condições que possuem para 
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realização de suas funções. Para tanto, foram realizadas revisões bi-
bliográficas relativas à história do trabalho, do Home Office e o ingres-
so da mulher no mesmo. Também possibilitou analisar as condições 
de trabalho que sofreram precarização no período pandêmico, resulta-
das das várias fragmentações do trabalho, do avanço da tecnologia e 
do trabalho digital, ocasionando assim, maior exploração das relações 
de trabalho e enfraquecimento dos direitos trabalhistas.
Palavras-chave: Home Office; Mulheres; COVID-19. 

ABSTRACT
This article seeks to discuss and analyze the working conditions of 
women who work in Home Office in the context of isolation and social 
distancing, in which work becomes fragmented, allowing greater explo-
ration of what has come to be called the new proletariat of digital servi-
ces. In this sense, we seek to highlight the relationship of these women 
in the new dynamics of work, imposed by the pandemic of the new 
coronavirus, and the conditions they have to perform their functions. 
For this purpose, bibliographic reviews were carried out on the Work’s 
history, the Home Office and the entry of women into it. It also made 
it possible to analyze the working conditions that suffered precarious-
ness in the pandemic period, as a result of the various fragmentations 
of work, the advancement of technology and digital work, thus causing 
greater exploitation of labor relations and weakening labor rights.
Keywords: Home Office; Women; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como foco possibilitar discussões so-
bre o Home Office na pandemia de COVID-19, trazendo para o centro 
das discussões as mulheres que atuam nesta modalidade de empre-
go, as quais fazem parte do chamado novo proletário de serviços da 
era digital que, segundo Ricardo Antunes (2018), se desenvolve com 
o trabalho digital, on-line e intermitente. Pontuamos também as con-
dições que estas possuem para exercerem suas funções e como tais 
condições passaram pelo processo de precarização, sobretudo na 
pandemia do novo coronavírus. Além disso, buscamos analisar como 
estas estão lidando com essa nova dinâmica social, ou seja, conciliar 
trabalho e família em um mesmo ambiente.
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Netto e Braz (2006) aduzem que o trabalho é a relação do ho-
mem sobre a natureza, que ocorre principalmente para satisfazer as 
necessidades do mesmo, este processo nada mais é do que a consti-
tuição do próprio homem em ser social, ou seja, o homem se constituiu 
ser social a partir do momento em que percebeu na natureza possi-
bilidades múltiplas de sobrevivência. Nesse sentido, para compreen-
dermos o homem e as relações sociais e de trabalho, é necessário 
entender como o trabalho foi expresso em cada modo de produção até 
chegar-se ao modo de produção capitalista.

Inicialmente, o trabalho se expressava de modo selvagem e 
as pessoas não tinham conhecimento sobre o espaço ao seu redor, 
tal modo de produção ficou conhecido como comunismo primitivo. Na 
fase escravista, a qual a sociedade se organizava em senhores e ne-
gros escravizados, os primeiros monopolizavam as terras enquanto 
os escravos trabalhavam nessas. Posteriormente houve a sociedade 
baseada no feudalismo, no qual as propriedades de terras eram de 
determinados senhores e os camponeses (vassalos) trabalhavam em 
troca de segurança e alimentação. 

Posteriormente, com o a crise do feudalismo, pela sua insu-
ficiência produtiva em grande escala inicia-se o processo de desen-
volvimento comercial, estabelecimento das rotas comerciais e surgi-
mento dos burgos, os quais compunham o contexto de formação do 
capitalismo. O modo de produção capitalista, que vigora até os dias 
atuais, passando por diversas fases, teve suas primeiras aparições no 
século XIII e XIV, na Itália, porém foi somete no século XVI que adqui-
riu capital em grande escala. Inicialmente tal sistema era alimentado 
com o tráfico negreiro, assaltos e pirataria e conquistas de territórios 
(HUBERMAN, 1986).

Nessa perspectiva, nota-se que ao longo do tempo, a forma de 
se produzir o trabalho vem se modificando, tal como o nosso modo de 
produção, que se torna um capitalismo selvagem, no qual a explora-
ção do proletariado é o principal motor para que o mesmo funcione. 
Com as várias mudanças no mundo do trabalho, o surgimento da glo-
balização e o aumento do uso da tecnologia, é que chegamos ao nos-
so ponto principal, a fase informacional do capitalismo. O Home Office, 
que está incluso em tal fase, nada mais é que uma fragmentação do 
trabalho, que com o auxílio da tecnologia e outros recursos, vem per-
mitindo maior exploração sobre o proletariado digital. 
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A partir desse contexto é que se coloca em pauta os seguintes 
questionamentos – como é a forma de trabalho Home Office? Como 
essa forma de trabalho está sendo desenvolvida frente a uma pande-
mia? Como mulheres estão inseridas nesta modalidade de trabalho 
e quais as condições que as mesmas possuem para realizá-lo neste 
período? Tais questionamentos serviram para conduzir a pesquisa e 
serão discutidos no decorrer da mesma.

Para que fosse possível o levantamento de tais questões e a 
apropriação de conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa, 
partimos de uma pesquisa de caráter bibliográfico, na qual reunimos 
informações de fontes secundárias, como artigos, sites e livros. A par-
tir disso, a pesquisa organiza-se em dois capítulos, além desta intro-
dução e das considerações finais. 

No tópico seguinte, buscamos analisar o trabalho através de 
um ponto de vista histórico, social e conceitual, pontuando o desen-
volvimento do mesmo ao longo da história. Além disso, destaca-se o 
surgimento e conceituação do Home Office. Já no terceiro tópico, fare-
mos colocações sobre o objeto em estudo, relacionando a pandemia 
do novo coronavírus e as condições que são próprias a essas mulhe-
res no exercício de suas atividades profissionais na nova dinâmica de 
trabalho.

Portanto, mostraremos como os avanços tecnológicos e, por 
conseguinte, o desenvolvimento do trabalho, tem afetado a classe tra-
balhadora, tendo em vista que ideologias e fragmentações do sistema 
vigente, como o neoliberalismo, contribuem para o aumento da explo-
ração, das desigualdades e precarização das condições de trabalho.

2. HOME OFFICE: CONCEITUAÇÃO E PERSPECTIVAS SÓCIO-HIS-
TÓRICAS

O trabalho na sua forma conceitual é entendido como uma re-
lação do homem sobre a natureza, na qual se dá principalmente para 
satisfazer as necessidades dos indivíduos e na qual ele se constitui ser 
social (NETTO; BRAZ, 2006). Dessa forma, modificando considera-
velmente a forma com que o homem se organiza, resultando em com-
plexos arranjos de relações sociais, fator este que originou novas ativi-
dades de acordo com o desejo de cada sujeito inserido em sociedade, 
perpassando até mesmo as necessidades básicas dos grupos sociais.
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Em vista disso, o trabalho se constitui como parte essencial 
da vida em sociedade e assim como o tecido social muda, as formas 
de realização do trabalho sofrem diversas metamorfoses de acordo 
com o contexto histórico em que os indivíduos estão inseridos. Nesse 
sentido, Netto e Braz (2006, p. 42) afirmam que “o ser social se revela 
não como uma forma eterna e atemporal, a- história, mas como uma 
estrutura que resulta da autoatividade dos homens e permanece aber-
ta às novas possibilidades”.

Em consequência dessas alterações, o mundo do trabalho so-
freu significativas mudanças, provocadas, por exemplo, pelo avanço 
tecnológico que trouxe novos formatos de trabalho. Nessa perspec-
tiva, dentre essas novas tendências, encontra-se o teletrabalho, um 
modelo que emergiu na década de 1970, como resultado da globaliza-
ção, que trouxe inovações tecnológicas e mudanças nas relações de 
trabalho. 

Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o te-
letrabalho consiste em uma “[...] forma de trabalho efetuada em lugar 
distante do escritório central e/ou do centro de produção, que permita 
a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facili-
tadora da comunicação’’ (FUHRMANN, 2020). 

Nessa lógica, o conjunto desses fatores despertou olhares po-
sitivos tanto para o trabalhador como para o empregador, mas até o 
momento a adesão nesta área ainda não era amplificada, devido a 
um certo receio de grande parte das empresas brasileiras que ainda 
obtinham um pensamento mais conservador sobre esta modalidade 
de trabalho.

No entanto, nessa conjuntura adversa, devido a instituição do 
estado de calamidade por conta da pandemia de COVID-19 surge a 
Lei n. 14.020/20, que se refere ao trabalho remoto com o objetivo de 
contemplar os grupos que tiveram sua modalidade de trabalho altera-
da, possibilitando ao empregador instituir o modelo de trabalho remoto 
aos seus funcionários no cenário pandêmico (BRASIL, 2020).

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), dados 
apresentados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) apon-
tam que entre 20% e 30% dos trabalhadores do Caribe e América 
Latina realizaram suas atividades na modalidade Home Office durante 
a pandemia, anteriormente, estes dados se encontravam na faixa de 
menos de 3%. Segundo as estimativas da OIT indicam que, no pior 
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momento da crise, no 2º trimestre de 2020, cerca de 23 milhões de 
pessoas migraram para o teletrabalho (ONU, 2021).

 Em vista disso, a tendência é de crescimento desse formato 
de trabalho, sendo que o Home Office aparece como uma estratégia 
nessa conjuntura adversa em que os setores da economia não podem 
estagnar, mesmo com o isolamento social sendo uma das medidas 
para minimizar a disseminação do coronavírus.  

Sendo assim, o perfil do trabalhador remoto no Brasil é majori-
tariamente feminino, sendo aproximadamente (60%) e branca e bran-
cos na faixa de (65,6%), com Ensino Superior completo (76,6%) e a 
maioria desses trabalhadores se concentra no setor privado (63,9%) 
(JANKAVSKI, 2021). Alinhado ao que foi exposto, se percebe que o 
trabalho a distância e as pessoas que o adotam estão diretamente 
relacionadas à escolaridade e ao tipo de trabalho realizado, esse fator 
está intrinsecamente relacionado com as singularidades econômicas 
de cada país. Em vista disso, há uma categoria gigantesca de profis-
sionais que utilizam o teletrabalho para executar suas funções, dentre 
eles inúmeras mulheres empregam o Home Office como instrumento 
de trabalho.
 
3 SOBRECARGA DO TRABALHO FEMININO NO HOME OFFICE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

O formato de trabalho Home Office, ganhou um considerável 
espaço diante do cenário pandêmico de COVID-19, alterando consi-
deravelmente as relações, as formas, as dinâmicas do trabalho e até 
mesmo a vida pessoal dos trabalhadores. 

Esse tipo de trabalho se caracteriza principalmente por ser um 
formato que pode ser realizado de qualquer lugar, com qualquer meio 
de comunicação, seja celular, tablet ou notebook. Nessa perspectiva, 
diante de um cenário pandêmico, adotá-lo pareceu o melhor para mui-
tas empresas, tendo em vista uma das medidas exigidas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) - o distanciamento social - a fim de 
conter o avanço do vírus.  

Nesse contexto, tanto mulheres como homens tiveram que se 
adaptar a este novo modo de trabalho. No entanto, o cenário demons-
trou que os seus impactos são vários, pois, sem dúvida ele interfere 
na vida do trabalhador(a) na medida em que está inserido dentro do 
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ambiente familiar do indivíduo, causando um conflito que segundo Le-
mos et al., (2020) pode ser entendido como conflito trabalho-família. 

Por conseguinte, tendo em vista a histórica reprodução da de-
sigualdade de gênero, impulsionada pela divisão sexual do trabalho1 
que só reproduz essas desigualdades2, as mulheres dentro desse con-
texto, acabam sendo as mais prejudicadas, tendo em vista que aca-
bam sendo extremamente sobrecarregadas, sendo responsáveis por 
jornadas infinitas de trabalho que envolvem o cuidado com a família e 
as demandas do trabalho.

Conforme Miguel e Biroli (2014, p. 50) explicam:

“[...] a atribuição de papéis distintos está na base da ideia 
de que existiriam talentos e tendências naturalmente di-
ferenciados entre os sexos.  Expectativas convencionais 
sobre o papel da mulher, especialmente aquelas que de-
finem o seu valor a partir da capacidade de cuidar dos 
outros e de renunciar a seus interesses [...]” 
 

No atual cenário, as mulheres são a grande maioria dentro do 
trabalho Home Office, sendo de mulheres 12,9%, superior ao registra-
do pelos homens (6,5%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (PNAD) Covid-19. Sendo assim, mulheres acabam sendo 
sobrecarregadas de forma significativa o que pode ser atribuído a:

[...] Uma hierarquização das tarefas que são atribuídas 
às mulheres adultas da família. Quando não podem, por 
quaisquer motivos, desempenhar suas funções, outra 
mulher da família assume o que deveria ser realizado 
por elas. [...] É patente as dificuldades das mulheres em 
romperem com os papéis que lhe foram atribuídos de 
mãe, esposa e cuidadora (SILVA, 2012, p. 116). 

Dessa forma, segundo a Organização das Nações Unidas – 
ONU, as mulheres, por exemplo, dedicam 18,5 horas semanais aos 
afazeres domésticos e cuidados de pessoas como crianças e idosos. 
A média dos homens é praticamente a metade – apenas 10,3 horas 
semanais gastas nessas atividades referência site). Em um cenário 
totalmente incomum, as mulheres inseridas na modalidade Home Offi-
ce, se veem totalmente atarefadas, diante de uma realidade que agora 
invade suas vidas. 

1  A divisão sexual do trabalho é a maneira como as tarefas do trabalho são divididas 
na sociedade levando em conta o sexo dos indivíduos e a relação social que produzem.
2  MIGUEL, L.F; BIROLI, F. Feminismo e Política, cit., p. 49. 
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Nessa perspectiva, não sendo mais existente o limite entre 
casa e trabalho, as mulheres se encontram diante de exigências de 
maior produtividade e da dificuldade de se desconectar do seu tra-
balho que agora faz parte do seu ambiente particular e de descanso. 
Consequentemente, é existente um aumento considerável em proble-
mas físicos e mentais, pois a sobrecarga traz efeitos sobre a saúde 
do trabalhador(a) que sofre mediante o excesso de fadiga, estresse e 
ansiedade (SOBRINHO et al., 2021). 

Dessa forma,  num contexto tão problemático, mulheres que 
sempre são consideradas a estrutura da família por serem responsá-
veis por  cuidar de absolutamente tudo que engloba o núcleo familiar, o 
que é mais reforçado em meio a pandemia, um suporte maior seria ne-
cessário, podendo a empresa, por exemplo, contribuir para que suas 
funcionárias não acarretem problemas graves de saúde, fornecendo 
um ambiente melhor de trabalho dentro das suas residências, dimi-
nuindo a jornada de trabalho e fornecendo um suporte psicológico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou discussões sobre o Home Of-
fice na pandemia de COVID-19, e trouxe para o centro das discussões 
as mulheres que atuam nesta modalidade de emprego, as quais fazem 
parte do chamado novo proletariado de serviços digitais.

No decorrer da pesquisa, fizemos uma análise histórica e con-
ceitual do trabalho, a qual contribuiu para o desenvolvimento do artigo; 
conhecer o trabalho em sua fase histórica é, sobretudo a busca por 
conhecimento da história de desenvolvimento da sociedade. O traba-
lho é entendido a partir das colocações de NETTO e BRAZ (2006) 
como a ação do homem sobre e a natureza para satisfazer as próprias 
necessidades. A partir disso, foi possível compreender durante a pes-
quisa como o trabalho se modificou ao longo dos anos, para atender 
principalmente as necessidades da época, chegando a fases em que 
o desenvolvimento do trabalho perpassou até mesmo as necessida-
des básicas, produzindo excedentes em grande escala.

Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento do modo de 
produção capitalista e, por conseguinte a sua fragmentação – a fim de 
manter seu desenvolvimento, que é movido principalmente pela explo-
ração do excedente de trabalho produzido pelo proletariado –, é que 
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chegamos a fase de maior exploração do capitalismo. Nesse sentido, 
destacamos o Home Office, que por sua vez é uma fragmentação do 
trabalho, que se desenvolve na era digital, dando origem ao que se 
chama de novo proletariado de serviços digitais.

Nesse sentido, percebe- se que o Home Office, antes exercido 
pelas empresas de forma menos intensa, ganha proporções significa-
tivas no período pandêmico, o que faz com que profissionais de diver-
sas áreas usem o teletrabalho como opção para realizar as devidas 
atividades. Em vista disso, as mulheres são direcionadas a realizar 
suas atividades de forma remota, o que desencadeia estresse e can-
saço mais frequente, devido a uma rotina exaustiva entre as funções 
domésticas que exerce diariamente com os filhos, o marido e as ativi-
dades no trabalho.

A pesquisa nos permitiu uma análise acerca do Home Office 
em diferentes aspectos. Além disso, nos permitiu analisar as condições 
de trabalho que foram precarizadas no período pandêmico, resultadas 
das várias fragmentações do trabalho, do avanço da tecnologia e do 
trabalho digital, ocasionando assim, exploração das relações de traba-
lho e enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Destaca-se que as co-
locações que foram feitas a partir dessa pesquisa são relevantes para 
serem aprofundadas, a fim de conhecer esta modalidade de trabalho, 
para assim abrir caminhos para debates e lutas, possibilitando que a 
classe trabalhadora tenha melhorias em suas condições de trabalho. 
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RESUMO
Este estudo discute a relação entre nível de maturidade de controle in-
terno e desempenho fiscal dos municípios mato-grossenses. O objetivo 
é avaliar se a omissão, quanto à estruturação e aparelhamento des-
se setor impacta nos resultados dos índices fiscais.  A amostra consti-
tui-se dos 141 municípios mato-grossenses. A amostra foi dividida em 
dois grupos de maior e menor nível de maturidade de controle interno, 
sendo utilizado o nível de maturidade atribuído por meio do programa 
APRIMORA (TCE/MT), para mensurar o desempenho fiscal adotou-se 
o índice de Gestão Fiscal (IGFM). Foram realizados testes estatísticos 
comparando os dois grupos (Test T Student), Regressão Linear e Cor-
relação. Os resultados apresentam robustas evidências de que muni-
cípios com maior nível de maturidade alcançam melhor desempenho 
fiscal, possivelmente, por conta da estruturação e aparelhamento desse 
setor. Dessa forma, a omissão dos gestores implicaria em menor efetivi-
dade dos órgãos de controle com reflexos diretos nos resultados fiscais.
Palavras-Chave: Controle Interno; Nível de maturidade; Desempenho 
fiscal; Accountability.

ABSTRACT
This study discusses the relationship between the level of internal con-
trol maturity and fiscal performance in Mato Grosso’s municipalities. 

CAPÍTULO 4
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The objective is to assess whether the omission, in terms of structu-
ring and equipping this sector, impacts the results of fiscal indexes. 
The sample consists of 141 municipalities in Mato Grosso. The sample 
was divided into two groups of higher and lower internal control matu-
rity levels, using the maturity level attributed through the APRIMORA 
program (TCE/MT), to measure fiscal performance, the Fiscal Mana-
gement index was adopted (IGFM). Statistical tests were performed 
comparing the two groups (Test T Student), Linear Regression and 
Correlation. The results show strong evidence that municipalities with a 
higher level of maturity achieve better fiscal performance, possibly due 
to the structure and equipment of this sector. In this way, the omission 
of managers would result in less effective control bodies, with direct 
effects on fiscal results.
Key words: Internal Control; Maturity level; Fiscal performance; Ac-
countability.

Introdução

 Estudos apontam teorias que sugerem a atuação inadequada 
de governantes, desviando-se do foco de implementar políticas pú-
blicas voltadas à promoção do bem-estar da sociedade e realizando 
escolhas financeiras que promovem vantagens políticas e pessoais. 
[NHORDAUS (1975); ROGOFF (1990); NAKAGUNA & BENDER, 
(2006); SAKURAI & GREMAUD (2007); SAKURAI (2009); SIQUEIRA 
(2015); KLEIN & SAKURAI (2014); GONÇALVES; FUNCHAL; & BE-
ZERRA FILHO (2017); SANTOS (2018)]. 

Em consequência diversas pesquisas em vários países bus-
cam minimizar essa distorção e apresentam experiências bem suce-
didas utilizando modelo de controle interno atrelado ao gerenciamento 
de riscos, como o Comitê das Organizações Patrocinadoras de Trea-
dway ou The Comitee of Sponsoring Organizations (COSO); Cadbury 
no Reino Unido, Coco no Canadá, o Standard AZ/NZS 4360-1999 na 
Austrália/Nova Zelândia e o King Report na África do Sul, os quais 
representam um enorme marco no progresso da auditoria interna e 
governança nesses países. MCNAMEE e SELIM (1999) apud DAVIS, 
BLASCHEK (2006).

PULLEN (2007); BECKER (2009); PÖPPEL & RÖGLINGER 
(2011); RUBINO; VITOLLA; GARZONI (2017) pesquisaram sobre o ní-
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vel de maturidade de controle interno com vistas a limitar a atuação 
oportunista dos gestores no sentindo de prevenção de ingerência.

Para Shi & Svensson (2006) a fragilidade no ciclo financeiro 
é maior em países subdesenvolvidos, em tese, por conta de arranjos 
institucionais mais frágeis e flexíveis permitindo manobras discricioná-
rias realizadas pelos gestores. Santos (2018) reforça que eleitores de 
jovens democracias, como a brasileira, não punem governantes que 
atuam manipulando as finanças de maneira indevida, pois não conse-
guem identificar sua atuação através de informações perfeitas. Dife-
rentemente de democracias consolidadas, nas quais os eleitores são 
conservadores e identificam a atuação oportunista do gestor e tendem 
a se comprometer com o equilíbrio das contas públicas.

Por outro lado, é cada vez mais recorrentes notícias acerca de 
distorções, corrupção e desvios de conduta na gestão pública. Nesse 
sentido, cresce o desafio para os sistemas de controle interno e exter-
no de minimizar o risco de ingerência.

Assim, o presente estudo busca avaliar se a omissão em im-
plementação de requisitos de controle interno guarda relação com pior 
desempenho na Gestão Fiscal alcançada pelo gestor.

Em tese, ao sofrer menor pressão regulatória por parte do con-
trole interno o gestor agiria de maneira discricionária realizando esco-
lhas oportunistas e inadequadas prejudicando seu desempenho fiscal 
em detrimento do anseio político.

Dessa forma, o estudo espera contribuir teoricamente acerca 
da discussão sobre o conflito de agência nas entidades públicas, nas 
quais gestores atuariam de modo a contemplar seus anseios pessoais 
em detrimento do bem comum.

De maneira prática discute a adoção de ferramentas que pos-
sam ser utilizadas para aperfeiçoar as atividades de controle e, con-
sequentemente, diminuir os riscos de desvios de conduta dos agentes 
públicos.

2 Perspectivas de atuação do Controle Interno e Externo

 Quando o ser humano interage no fator controlado essa ati-
vidade torna-se mais complexa em função da imprevisibilidade que, 
segundo Florentino (1988) apud Silva (2002), decorre dos seguintes 
defeitos inerentes ao homem: fadiga mental ou física; aptidão para a 
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desorganização; e tendência a fazer variar os resultados em proveito 
próprio (fraudes). 

A essência da teoria de controle baseia-se na intercalação de 
um agente corretivo no fluxo do processo de modo a balizar seu com-
portamento para que se processe dentro de padrões predeterminados 
(FLORENTINO, 1988).

Países desenvolvidos com baixos níveis de fraude e alto índi-
ce de pesquisa em administração pública desenvolveram sistemas de 
controle interno ampliado utilizando em sua base conceitual o geren-
ciamento de riscos, conforme afirmam DAVIS e BLASCHEK (2006).

De acordo com Treter (2013), a necessidade de disciplinar parâ-
metro para atuação do Controle Interno Municipal, também conhecido 
como Auditoria Interna ou Controladoria Municipal, surgiu a partir da 
Lei de Responsabilidade Fiscal com o intuito de fiscalizar todos os atos 
administrativos da entidade garantindo a execução de suas atividades, 
observando os princípios constitucionais que regem a Administração 
Pública. A necessidade evidenciou-se através da evolução do estado 
que passou a gerar processos e procedimentos cada vez maiores, 
mais amplos e complexos.

 Dessa forma, a atuação do controle interno está diretamente 
relacionada aos órgãos de controle externo, entre esses o Tribunal de 
Contas.  A Constituição Federal de 1988 no art. 70 estabelece com 
mais clareza o escopo do controle externo ao mesmo tempo em que 
consagra no texto constitucional os Princípios Básicos da Administra-
ção Pública em especial “A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das entidades da adminis-
tração direta e indireta... será exercida pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.”

 Segundo estudo realizado pela Diretoria de métodos de proce-
dimentos de controle do Tribunal de Contas da União o papel do con-
trole interno está sendo ampliado e reconhecido como um instrumento 
de gerenciamento de riscos indispensável à governança corporativa. 
Utilizando a ideologia formulada pelo COSO I que se tornou referência 
mundial.

 Diversas entidades ligadas à gestão pública reconhecem a efi-
ciência da ideologia e adotam esse sistema em suas atividades ope-
racionais de controle como o Banco Mundial – BID; a International Or-
ganization of Supreme Audit Institutions (Intosai); o órgão que auxilia 
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o parlamento norte-americano no exercício do controle externo, U.S. 
Governenment Accoutability Office (GAO) e no ambiente nacional o 
Tribunal de Contas da União (TCU).

2.1 Mitigação de risco

Conforme Diniz et al (2004) a existência de um adequado sis-
tema de controle interno é de suma importância para a administração 
pública e, em particular, para o fortalecimento do controle externo. 

Para a repartição pública, de acordo com Machado e Reis (1997), 
“representa uma ferramenta de grande valiosidade na detecção de falhas 
operacionais dos procedimentos adotados e na manutenção da integri-
dade da entidade”. E para o controle externo, é importante na medida em 
que possibilita um exame prévio da situação do órgão auditado.

Sabe-se que a maior incidência de fraudes ainda ocorre por 
deficiência ou pela própria inexistência do controle interno, o que nos 
dá a dimensão do papel preponderante desse controle, tanto na pre-
venção quanto na descoberta de fraudes ou erros na repartição (Diniz, 
2002). Portanto, eles devem, periodicamente, serem revistos e forta-
lecidos para estarem sempre aptos a atenderem os fins estabelecidos 
na Constituição.

Os controles internos sob a visão sistêmica devem alcançar 
toda a entidade, avaliando e prevenindo influências negativas interna 
e externamente mediante controles contábeis e controles administrati-
vos (CREPALDI, 2000).

Os controles administrativos devem proporcionar dados para 
análise quanto ao desempenho dos gestores e, consequentemente, a 
efetividade das políticas públicas adotadas. A análise de desempenho 
se desenvolve por meio da teoria de Accountability e deve avançar 
conforme os preceitos da New Public Management.

Complementa Diniz et al (2002) que a atuação do controle ex-
terno está diretamente relacionada ao desempenho do controle inter-
no, principalmente na análise dos órgãos de contabilidade analítica 
sendo este o ponto de contato mais efetivo entre os controles. 

Essa congruência sistemática potencializaria a atuação do 
controle externo em consonância com o sistema de gerenciamento de 
riscos prévios através de controle interno, para isso torna-se funda-
mental em tese um sistema com elevado nível de maturidade.
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2.1.1 Aprimora versus Índice de Gestão Fiscal

Segundo o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o 
Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios do Estado de Mato Grosso 
(IGFM-TCE/MT) trata de uma ferramenta que permite mensurar a qua-
lidade da gestão financeira dos municípios de Mato Grosso, mediante 
dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada 
de Contas - APLIC. 

O referido indicador apresenta como objetivo estimular práticas 
de boa gestão por meio da avaliação de desempenho publicizada nos 
indicadores, assim contribuindo com o aprimoramento da gestão fiscal 
dos municípios.

De acordo com o TCE/MT, os dados são extraídos do Siste-
ma de Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC), calculados 
conforme sistemática orientada pela FIRJAN e os resultados fornecem 
informação acerca da qualidade da gestão.

O IGFM-TCE/MT é composto por 6 índices a saber: IGFM Re-
ceita Própria Tributária; IGFM Despesa com Pessoal; IGFM Liquidez; 
IGFM Investimentos; IGFM Custo da Dívida; IGFM Resultado Orça-
mentário do RPPS.

 Já o programa APRIMORA, idealizado por meio da Resolução 
nº1/2007 e suas alterações, foi desenvolvido considerando-se os prin-
cípios estabelecidos no COSO e apresenta como objetivo mensurar 
o nível de maturidade do controle interno dos municípios. Segundo 
Pullen (2007) a métrica de mensuração do nível de maturidade con-
siste em “um conjunto estruturado de elementos que descrevem as 
características de processos eficazes em diferentes estágios de de-
senvolvimento”. 

 Para Becker et al (2009) trata-se de um modelo capaz de es-
tabelecer um caminho evolutivo, antecipando situações ou projetando 
cenários desejáveis de funcionamento do controle interno.

 Rubino, Vitolla e Garzoni (2017) apud Capovilla e Gonçalves 
(2018) indicam a possibilidade de ações prescritivas relativas à im-
plantação, condução e avaliação das atividades de controle interno 
com vistas ao seu aperfeiçoamento. Ademais, complementam que tal 
modelo possibilita a comparação de resultados entre as entidades. 

A análise é realizada considerando-se aspectos de estrutura-
ção, independência, rotinas operacionais e legislação. 
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3 Metodologia

 O estudo apresenta fonte de dados documental e abordagem 
dos dados caracteristicamente quantitativa. Foram avaliados dados de 
2018 (ano em que ocorreu a avaliação do nível de maturidade) dos 141 
municípios mato-grossenses, com retorno de 111 observações acerca 
do IGFM e nível de maturidade de controle interno.

 A fim de possibilitar a análise foram criados dois grupos de mu-
nicípios classificados de acordo com seu nível de maturidade. O grupo 
de Maior Maturidade engloba os municípios identificados com maiores 
índices que variam entre 33,33% e 64,4%, enquanto que o grupo de 
Menor Maturidade é formado por municípios que apresentam índices 
que variam entre 4,4% e 32,22%.

 A partir da segregação dos municípios em grupos de Maior e 
Menor nível de maturidade passou-se a realizar testes estatísticos em 
relação aos resultados apresentados no Índice de Gestão Fiscal. Fo-
ram realizados Test T Student a fim de evidenciar a média dos índices 
nos dois grupos, Regressão Linear Simples para medir o nível de rela-
ção entre nível de maturidade e desempenho na gestão fiscal, testes 
de normalidade e de correlação. 

4 Análise de dados

 Abaixo é apresentada a estatística descritiva para os dois gru-
pos pesquisados de Maior Maturidade e Menor Maturidade, ressalta-
-se a média e mediana maior para o grupo de maior maturidade em 
relação ao grupo de menor maturidade. É apresentado ainda desvio 
padrão e variância das amostras.

Tabela 1:  Estatística Descritiva
Maior Maturidade Menor Maturidade

Média 0,601052632 Média 0,516851852

Erro padrão 0,014227573 Erro padrão 0,016949021

Mediana 0,59 Mediana 0,52

Modo 0,55 Modo 0,58

Desvio padrão 0,107415818 Desvio padrão 0,124549362

Variância da amostra 0,011538158 Variância da 
amostra 0,015512544
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Curtose -0,507460967 Curtose -0,190459998

Assimetria -0,063080423 Assimetria -0,045599218

Intervalo 0,48 Intervalo 0,59

Mínimo 0,34 Mínimo 0,21

Máximo 0,82 Máximo 0,8

Soma 34,26 Soma 27,91

Contagem 57 Contagem 54

Nível de 
confiança(95,0%) 0,028501253 Nível de 

confiança(95,0%) 0,033995431

Onde: A variável Maior Maturidade representa o grupo de municípios com maior nível 
de maturidade de controle interno segundo avaliação utilizando-se do sistema Aprimo-
ra, apresentando índices que variam de 33,33% até 64,44%. A variável Menor Matu-
ridade representa o grupo de municípios com menor nível de maturidade do controle 
interno segundo avaliação utilizando-se do sistema Aprimora, apresentando índices 
que variam de 4,44% até 32,22%.

A média e mediana apresentadas para os dois grupos já apon-
tam tendência quanto ao resultado do estudo. Ressalta-se que os tes-
tes estatísticos não reportaram a presença de outliers, na sequência 
apresenta-se o teste de normalidade da amostra.

Tabela 2: Teste de normalidade Shapiro - Wilk
 Maior Maturidade Menor Maturidade

W-stat 0,984987 0,993449
p-value 0,700198 0,991623
alpha 0,05 0,05

normal yes yes
Fonte: Elaborado pelo autor.

 
O resultado apresentado no teste de Shapiro-Wilk não rejeita 

a hipótese nula de normalidade dos resíduos, assim indicado que os 
resultados estatísticos são confiáveis.

Tabela 3: Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes
 Maior Maturidade Menor Maturidade

Média 0,601052632 0,516851852
Variância 0,011538158 0,015512544
Observações 57 54
Hipótese da diferença de média 0
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gl 105
Stat t 3,804995073
P(T<=t) uni-caudal 0,000119326
t crítico uni-caudal 1,659495384
P(T<=t) bi-caudal 0,000238652

t crítico bi-caudal 1,982815217  

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme exposição por meio do Test T Student foram reali-
zadas 111 observações, 57 relativas aos municípios com maior nível 
de maturidade de controle interno que apresentam média maior de 
desempenho na gestão fiscal 0,60, enquanto que 54 observações se 
referem aos municípios com menor nível de maturidade que apresen-
tam menor média de desempenho fiscal 0,51. O resultado apresentado 
é estatisticamente significativo a 1%.

Assim os municípios com menor nível estrutural de controle 
interno apresentam pior desempenho fiscal. Assim, restaria reconhe-
cida a hipótese de pesquisa, na qual os municípios com menor nível 
de maturidade de controle interno exercem menor pressão regulatória 
e, consequentemente, pior desempenho fiscal.

Segue abaixo a análise sobre a correlação de Pearson, verifican-
do a relação entre as variáveis nível de maturidade e desempenho fiscal.

Tabela 4: Correlação de Pearson
Pearson’s coeff (t test) Pearson’s coeff (Fisher)

Rho 0
Alpha 0,1 Alpha 0,1
Tails 2 Tails 2

corr 0,36754841 corr 0,367548
std err 0,08907827 std err 0,095346

t 4,12612893 z 4,007123
p-value 7,237E-05 p-value 6,15E-05
lower 0,21977171 lower 0,223474
upper 0,5153251 upper 0,495906

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Acerca da Correlação de Pearson observa-se a relação posi-
tiva entre o nível de maturidade e o desempenho fiscal, inferindo que 
quanto melhor estruturado é o controle interno maior seu desempenho. 
O resultado é estatisticamente significativo a 1%, conforme p-valor.

 Na sequência é apresentado o resultado da regressão linear 
com vistas a medir a relação entre o nível de maturidade de controle 
interno e o desempenho fiscal.
 

Tabela 5: Regressão Linear
 Coefi-

cientes
Erro 

padrão Stat t valor-P 95% in-
feriores

95% su-
periores

Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Interseção 0,4327 0,0328 13,2092 0,0000 0,3677 0,4976 0,3677 0,4976

% Maturi-
dade 0,0039 0,0009 4,1261 0,0001 0,0020 0,0057 0,0020 0,0057

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado da regressão mostra-se consistente conforme a 
literatura, pois a variável % Maturidade, possivelmente, estaria influen-
ciando os resultados de gestão fiscal nos municípios. Esse resultado é 
estatisticamente significativo a 1%, dessa forma, em tese confirmando 
a hipótese de pesquisa. 

Esse resultado reforça a idéia de que o sistema de avaliação do 
nível de maturidade de controle interno (APRIMORA) implantado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ajuda a evidenciar as 
condições de atuação do controle interno e, consequentemente, medir 
sua eficácia no desenvolvimento de sua missão institucional. Nesse 
sentido, há uma ferramenta capaz de fornecer congruência entre o 
controle interno e externo, a qual pode ser utilizada tanto para análise 
preditiva como também confirmatória.

Em contrapartida, a melhor estruturação do sistema de con-
trole traduz-se em maior pressão regulatória, fato que pode ser refu-
tado politicamente, mas observado em diversos estudos relacionados 
à gestão pública PULLEN (2007); BECKER (2009); PÖPPEL & RÖ-
GLINGER (2011); RUBINO; VITOLLA; GARZONI (2017).

Em termos práticos, os resultados incidem evidências de que 
os gestores ao deixarem de adotar mecanismos de estruturação do 
sistema de controle interno tomam para si um nível de eficácia menor 
nos resultados fiscais. 
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A sociedade parte diretamente interessada, ao delegar poder 
ao gestor, busca um comportamento condizente com a promoção da 
gestão responsável, espera-se que suas funções sejam desempenha-
das com zelo e eficiência e esses fatores estariam diretamente relacio-
nados ao ato de monitoramento e controle da gestão financeira. 

Sob a teoria de Accountabillity não basta apenas prestar con-
tas sob a instauração de sistema de controle interno municipal, há de 
se refletir sob o prisma da eficiência e eficácia desse setor. 

 Nesse sentido, os resultados evidenciados para Gestão Fiscal 
apontam que a omissão por parte dos gestores em relação à estrutu-
ração e procedimentos instituídos no controle interno estariam relacio-
nadas ao menor esforço para adesão ao indicado através do sistema 
APRIMORA. 

Em tese, a omissão à efetivação de ações que possibilitem 
aumento no nível de maturidade de sistema de controle pode estar 
facilitando o desvio de conduta e ingerência pública. Contrariamente, 
a New Public Management ecoa sobre o estímulo a cultura organiza-
cional dispondo de ferramentas que podam potencializar resultados e 
mitigar risco.

5 Considerações finais

 O presente estudo discute possível omissão/negligência dos 
gestores em estruturar o sistema de controle com vistas a sofrer me-
nor pressão fiscalizadora, o reflexo dessa ação seria observado dire-
tamente no desempenho fiscal da gestão.

 Realizou-se coleta de dados documental por meio do índice de 
gestão fiscal e do nível de maturidade de controle interno nos 141 mu-
nicípios mato-grossenses no ano de 2018, formando-se dois grupos 
de maior e menor nível de maturidade.

 Os resultados estatísticos apresentados por meio do teste de mé-
dia, regressão linear e correlação indicam evidências robustas de con-
gruência entre controle interno e controle externo quando a utilização de 
avaliação do nível de maturidade do controle interno indicado pelo sis-
tema APRIMORA. A relação se dá aos municípios que foram avaliados 
com maior nível de maturidade de controle interno alcançando melhor de-
sempenho nos índices de gestão fiscal, em contrapartida, os municípios 
com menor nível de maturidade apresentam menor desempenho.
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 As evidências indicam que gestores ao se omitirem na imple-
mentação e aperfeiçoamento de sistemas de controle interno esta-
riam assumindo risco de desempenho ineficiente na gestão financeira 
municipal. Nesse caso, a omissão evidenciaria negligência no geren-
ciamento de recursos públicos, contribuindo para encobrir desvios de 
condutas, ingerência e atuação oportunista.

 As evidências apontam conforme literatura para o conflito de 
agência, na qual o interesse pessoal do gestor estaria sobrepondo o 
interesse social.

 Experiências técnicas que apresentam condição de limitar a 
atuação oportunista dos gestores e que criem condições para melho-
rar o monitoramento das atividades públicas devem sem compartilha-
das e estimuladas. 

 De modo geral, como já exposto, jovens democracias e países 
subdesenvolvidos sofrem com sistemas estruturados de corrupção e 
que não são identificados e punidos pelo cidadão. Assim, é fundamen-
tal estimular experiências técnicas que possam aperfeiçoar os siste-
mas de controle e dificultar ou evidenciar desvios de conduta.

 A limitação do estudo se dá em face da realização da avaliação 
do nível de maturidade pelo sistema APRIMORA disponibilizado ape-
nas no ano de 2018, o que impossibilita análise contínua.

 Como sugestão de pesquisa indica-se a realização de avalia-
ção do nível de maturidade e sua relação com o nível de apontamen-
tos realizados nos relatórios anuais de auditoria do controle externo.
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RESUMO
O artigo tem como objeto o trabalho doméstico manifesto na informali-
dade. Objetiva refletir sobre esta forma de trabalho tendo como referên-
cia o contexto da pandemia de COVID-19 em São Luís do Maranhão. 
Metodologicamente, resulta de pesquisa teórica, documental e empí-
rica. Contextualiza o trabalho doméstico no Brasil, tendo como marco 
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histórico as raízes colonialistas, que determinou a subordinação desta 
atividade numa perspectiva de gênero e raça. Aborda sobre leis que 
regem a ocupação no país. Configura a pandemia na cidade em pauta e 
os impactos sofridos pela população, contexto agravado com o avanço 
do neoliberalismo e dinâmica de desmontes de direitos básicos. Con-
clui-se que as trabalhadoras domésticas foi uma das categorias mais 
afetadas no contexto pandemia, frente ao desmonte do aparato traba-
lhista e consequente precarização do trabalho doméstico. 
Palavras-chave: trabalho doméstico, COVID-19, desigualdade, infor-
malidade.

ABSTRACT
The article has as its object the domestic work manifested in infor-
mality.  It aims to reflect on this form of work having as reference the 
context of the COVID-19 pandemic in São Luís do Maranhão.  Meth-
odologically, it results from theoretical, documentary and empirical re-
search.  It contextualizes domestic work in Brazil, having as its histori-
cal landmark the colonialist roots, which determined the subordination 
of this activity in a gender and race perspective.  It deals with laws 
that govern the occupation in the country.  It configures the pandemic 
in the city in question and the impacts suffered by the population, a 
context aggravated by the advance of neoliberalism and dynamics of 
dismantling basic rights.  It is concluded that domestic workers were 
one of the categories most affected in the pandemic context, due to the 
dismantling of the labor apparatus and the consequent precariousness 
of domestic work.
Keywords: domestic work, COVID-19, inequality, informality.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como propósito refletir sobre as condi-
ções históricas do trabalho doméstico e sua reconfiguração social e 
econômica, com destaque para o contexto da pandemia de COVID-19. 
Parte-se da assertiva de que, para a compreensão do trabalho do-
méstico na atualidade, faz-se necessário apreender na história sua 
gênese. No caso em apreço, as raízes escravocratas, repletas de desi-
gualdades sociais e econômicas e que, ainda nos dias atuais se fazem 
presente na vida de pessoas pobres e, principalmente, negras. 
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Trata-se de uma reflexão de natureza qualitativa, caráter explo-
ratório fundamentada por estudos bibliográficos com base em livros, 
artigos científicos, documentais e um estudo de caso, tendo como pú-
blico-alvo, quatro trabalhadoras domésticas, residentes na cidade de 
São Luís, com atividades ativas durante a pandemia do COVID-19. 
Momento em que se levantou informações sobre suas condições de 
trabalho através de entrevistas diretas com roteiro previamente esta-
belecido. 

A reflexão encontra-se organizada da seguinte forma: introdu-
ção, uma primeira seção em que levanta hipóteses explicativas sobre 
as raízes históricas dessa atividade denominada de trabalho domésti-
co, no qual a mulher, sobretudo, negra é sua principal representante. 
Dessa forma, a linha de análise é a busca de uma relação entre a ati-
vidade doméstica durante o período Brasil colônia e a atualidade, tra-
çando um paralelo em relação a conquista de direitos trabalhistas pela 
categoria a partir do século XX e sua luta constante pela valorização 
da classe em um momento de flexibilização dos direitos trabalhistas e 
aumento do índice de trabalho informal. Na segunda seção aborda-se 
as condições de vulnerabilidade socioeconômica das trabalhadoras 
domésticas no período da pandemia do COVID-19. Observando-se os 
impactos do distanciamento social que afeta demasiadamente essas 
profissionais, visto que o trabalho doméstico, embora útil, é invisível, 
com alto grau de informalidade.

Desse modo, fez-se um esforço para demarcar algumas das 
contradições existentes, observáveis no paradoxo entre a conquista 
dos direitos domésticos e as reais condições de trabalho da categoria 
na sociedade brasileira, tendo como ilustração a pesquisa feita em 
São Luís do Maranhão. Por fim, tece-se as considerações finais, com 
os desafios enfrentados pela classe doméstica frente ao desmonte do 
aparato trabalhista e consequente precarização do trabalho domésti-
co, escancarado no contexto da pandemia. 

2 TRABALHO DOMÉSTICO: BREVE CONFIGURAÇÃO NO BRASIL

O trabalho doméstico no Brasil possui raízes muito fortes liga-
das ao período da escravidão. Durante séculos o país utilizou em larga 
escala, a mão de obra escrava, inclusive no trabalho doméstico. Uma 
prática comum era utilizada por famílias que não tinham condições de 
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comprar escravos, mas da mesma forma queriam gozar de certo sta-
tus social, que era o “aluguel de escravos”.

Os/as escravos/as não eram apenas utilizados nos campos ou 
nas lavouras, eles/elas também eram utilizados no serviço doméstico, 
onde frequentavam o interior da casa dos seus “donos” e executa-
vam determinadas tarefas. No entanto, essas tarefas eram divididas 
de formas diferentes entre homens e mulheres.  Enquanto os homens 
ficavam encarregados de buscar mantimentos, água, ou trabalhavam 
como copeiros e outros serviços braçais que envolvessem o uso de 
força física, as mulheres ficavam encarregadas de cozinhar, arrumar a 
casa, cuidar das crianças, ou eram amas de leite, costureiras, e outros 
serviços domésticos. Essa divisão sexual de tarefas ocorrida há sécu-
los, é um dos motivos do trabalho doméstico, que remete as tarefas da 
lida da casa (lavar, engomar, cozinhar, limpar) e cuidados com crian-
ças, pessoas com deficiências, envelhecidas dependentes, enfermos, 
ser majoritariamente feito por mulheres até os dias de hoje. 

Pereira (2011) destaca que o trabalho doméstico, atividade vin-
culada à mulher negra, teve sua funcionalidade fortemente arraigada 
nas relações de favor ou compadrio. Que essas relações são marcadas 
por dominação/opressão de gênero e raça. Logo, não por acaso o tra-
balho doméstico, vinculado a figura da mulher negra, agiu incisivamente 
no fortalecimento dos valores paternalistas e patriarcais. Ou seja, ratifi-
caram as relações que se estabeleciam com forte apelo afetivo atrelado 
a uma falsa idealização de pertencimento. Nesse sentido, perpetuavam 
práticas de subordinação e dependência estratificadas como naturais, 
que atingiam principalmente a mulher negra (ex-escrava).

Após a abolição da Escravatura, o trabalho doméstico se tor-
nou a principal atividade realizada pelos/as antigos/as escravos/as, 
que agora livres, trabalhavam com remuneração, absurdamente baixa. 
Por terem sido libertados, mas não terem recebido nenhuma assis-
tência, o trabalho que lhes aguardava era o que não era valorizado, a 
exemplo do doméstico que, embora fundamental para sobrevivência 
humana, sequer era visto como trabalho. Trabalhadores/as domésti-
cos não possuíam direitos, o que os/as deixavam à mercê de seus 
patrões e patroas.

A ausência de políticas públicas atrelado ao controle de terras por 
parte do Estado, ilustrado dentre outros, pela criação da Lei de Terras de 
1850, agudizou a já existente desigualdade tanto de gênero, quanto de 
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etnias e classe, já que as mínimas possibilidades de vida dignas foram 
negadas no pós-abolição. Boa parte daquela população permaneceu em 
uma situação de vulnerabilidade social e econômica. Mulheres negras se 
tornaram objeto de controle para as famílias onde trabalhavam. Controle 
que ainda permanece nos dias de hoje. Dessa maneira

A estrutura do mercado de trabalho doméstico, sua or-
ganização jurídica e a caracterização ocupacional dos 
perfis das trabalhadoras- que se submetem e sofrem as 
agruras deste labor que não liberta, antes prorroga para 
o espaço da profissão as dores do fazer cotidiano das 
tarefas do lar, por mulheres condenadas a um labor invi-
sível, rotineiro, contínuo e sem fim, com intenso envolvi-
mento emocional e pessoal. (SILVA, 2017, p.10).

Assim, o trabalho doméstico se perpetua como ocupação his-
toricamente destinada a mulheres das classes populares da socieda-
de, ratificada pela ideologia de mulheres nasceram para cuidar, gestar 
e nutrir. Contexto em que as relações de gênero e raça presentes no 
trabalho doméstico se imbricam com a formação econômica e social 
do Brasil, marcado por crescentes disparidades sociais e econômicas. 

E, desse modo, as mulheres se tornaram reféns desse modelo 
de trabalho, trabalhando incansavelmente, tendo um intenso envolvi-
mento emocional com as famílias, o que o torna o trabalho domésti-
co nos dias de hoje muito parecido ao trabalho escravo existente no 
passado. Felizmente houve mudanças significativas nos direitos traba-
lhistas, possíveis após a luta constante das trabalhadoras domésticas 
para formalizar o trabalho e inserir garantias trabalhistas já usufruídas 
por outras categoriais profissionais, a exemplo de registro em carteira 
trabalho, férias, descanso, décimo terceiro salário, folga remunerada, 
horas extras, etc.

O trabalho doméstico no país devido ao seu tratamento históri-
co, atividade realizada predominantemente por mulheres, permanece 
invisível para uma parcela significativa da população. O processo de 
legitimação da profissão foi lento devido a fatores que estão relacio-
nados com o preconceito, mesmo sendo uma atividade já realizada a 
anos. Dessa maneira, enquanto boa parte das profissões é reconhe-
cida com uma ampliação significativa em direitos, desde a Consolida-
ção das Leis Trabalhistas, em 1943, no governo Vargas (1930-1945), 
as domésticas permaneceram excluídas das normas regidas por esta 
legislação. 
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As empregadas domésticas garantiram um pequeno avanço 
nos seus direitos com a criação da Lei n 5.859 de 11 de dezembro de 
1972, que garantiu o direito a férias de vinte dias, carteira assinada e 
pagamento do Instituto de Administração Financeira da Previdência e 
Assistência Social (IAPAS) para fins de assistência médica em caso 
de adoecimento. Pequeno avanço que em muito contribuiu para que o 
trabalho doméstico saísse do anonimato.

Todavia, ainda existiam muitos degraus para ampliação dos di-
reitos da classe. Com a Constituição de 1988, novos passos foram da-
dos nessa caminhada rumo a proteção social da categoria, resultado 
de mobilizações e pressões, sobretudo de entidades representativas da 
categoria de trabalhadores domésticos, como demonstra Fraga (2010):

A partir da mobilização da sociedade civil e, principal-
mente, das Associações de trabalhadores domésticos, 
foi possível que a Constituição de 1988 avançasse em 
relação aos direitos desse grupo profissional. Dos trinta 
e quatro incisos previstos do artigo 7º da Constituição, 
referentes aos direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, nove deles (IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI 
e XXIV) foram assegurados aos trabalhadores domésti-
cos, além da sua integração à previdência social, como 
definido em seu parágrafo único (FRAGA,2010, p.43)

Dessa forma, garantias de piso salarial mínimo, décimo terceiro 
salário, licença gestante de usufruto de outros/as trabalhadores/as, 
foram estendidos à categoria. Embora na prática, muitas profissionais 
sigam a margem desta legislação, no que se refere ao gozo desses 
direitos, o que só favorece a informalidade. 

Contudo, não se pode negar que a regulamentação das leis fa-
voreceu o aumento da formalização da categoria. Consoante o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, no ano de 2013 a proporção 
de trabalhadoras domésticas com carteira assinada ultrapassou o pata-
mar dos 30% e seguiu em progressão no biênio posterior. (IPEA, 2019).

Mas, no que tange ao trabalho das diaristas a legislação seguiu 
flexível, visto que esta modalidade de trabalho compreende atividade 
laboral em até duas vezes na semana em uma residência. Situação 
em que a legislação não considera como vínculo empregatício. Se-
gundo o artigo 1º da Lei 5.859/1972, o/a trabalhador/a doméstico/a é 
“o indivíduo que presta serviços de natureza contínua e de finalidade 
não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial”. 
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Nesse sentido, como não possui a existência de vínculo empre-
gatício, o/a diarista não tem direito a férias, décimo terceiro salário, e a 
contribuições previdenciárias. Ou seja, não lhes é assegurado direitos 
fundamentais básicos, previstos no art. 7º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, de 1988. Não há limitação da jornada de 
trabalho, descanso semanal remunerado, vale transporte para estas 
pessoas, o que faz com que tenham que gastar do próprio bolso para 
realizar suas atividades, em geral, com a pífia remuneração recebida, 
posto que também não há um teto legal para regular o valor da diária. 
Fator que demonstra como essa categoria é vulnerável e, o quão frágil 
são as leis que regem o trabalho doméstico no país, e que concorre 
para elevação da informalidade no Brasil. 

O avanço da hegemonia neoliberal iniciada nos anos noventa 
no país, seguiu a receita imposta por organismos financeiros interna-
cionais, a saber, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, de 
desmantelamento dos direitos trabalhistas já adquiridos e diminuição 
do papel do Estado. Segundo Maurílio Matos, 

A estratégia de rearticulação do capital em nível plane-
tário traz consigo, além da defesa de um Estado mínimo 
para as questões do social, a promoção de uma reestru-
turação do mundo do trabalho, em que a precarização e 
a drástica redução das conquistas sociais e trabalhistas 
são propostas em nome de uma adaptação inexorável 
aos novos ditames mundiais. (MATOS,2003, p.90).

Dessa maneira, se percebe um processo em que velhas con-
dutas liberais se reatualizam, o que não ocorreu de forma repentina, 
mas foi construído nesses últimos trinta anos, em contraponto as con-
quistas que o trabalho doméstico galgava com implementações como 
o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), popularmente conhecida 
como PEC das domésticas em 2015. Infelizmente também atingida 
pela atual Contrarreforma Trabalhista de 2018 e sucessivas crises po-
líticas e econômicas vivenciadas na arena política do país.

A Contrarreforma Trabalhista foi sancionada em 13 de julho de 
2017 pelo Presidente Michel Temer, Lei Nº 13.467, e passou a vigorar 
em 11 de novembro 2017.  Sua implementação agudizou o desem-
prego que chegou ao patamar de 12,7% em 2017. E seguiu na casa 
dos 12% nos anos seguintes, como informa a Pesquisa Nacional de 
Amostra por Domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-



62

tica (IBGE/PNAD Contínua, 2019). Sem falar que poucos empregos 
gerados, em sua maioria, estavam ligados à informalidade; aumentou 
o desmonte da legislação trabalhista, ao mudar as regras relativas à 
remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, além de ter difi-
cultado o acesso de trabalhadores/as à Justiça do Trabalho.

Importante ressaltar que dentro da categoria das domésticas 
há diferentes tipos de trabalho, nesse contexto, observou-se o aumen-
to do número de domésticas diaristas em relação às mensalistas, uma 
vez que aquelas não são obrigadas a prestarem serviço sob contra-
to formal. Tal fenômeno representou a “desproteção social” da maior 
classe trabalhadora do Brasil, o que eleva sua vulnerabilidade social 
no país. Pois a ausência da estrutura estatal, uma vez que esse passa 
atuar como estado mínimo, flexibiliza as relações entre empregado e 
empregador, consequentemente, culmina na desvalorização social do 
trabalho doméstico. 

Como um dos resultados dos ataques neoliberais, pode-se ci-
tar a recessão brasileira, cujo início foi em 2015 e se estende até os 
dias atuais. Esta, configura-se pelo crescimento do trabalho informal, 
crescimento de contratação via terceirização que beneficia muito mais 
o empregador do que o empregado. Criou condições adversas no pa-
drão de regulação do trabalho, submete o trabalhador a uma situação 
de vulnerabilidade e amplia as vantagens do empregador.

Dessa maneira, há um conjunto de processos que buscam fra-
gilizar os direitos do trabalhador, a exemplo do enfraquecimento dos 
sindicatos, com impacto em suas organizações, seu papel histórico 
na representação dos interesses coletivos e individuais dos traba-
lhadores. O sindicato das trabalhadoras domésticas busca reação e 
pode ser considerado um movimento de resistência nesta conjuntura. 
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) em 2015, 
apenas 4% das trabalhadoras domésticas eram sindicalizadas no ano 
da pesquisa. A baixa quantidade de sindicalizadas apresenta sérios 
problemas não só financeiros, mas também estruturais, pois fragiliza 
também os mecanismos legítimos de diálogo e negociação coletiva. 

O enfraquecimento dos sindicatos possui relação direta com a 
maior vulnerabilidade das domésticas, motivo pelo qual, mesmo que 
em face das dificuldades pontuadas, não deixa de reafirmar suas res-
ponsabilidades sobre questões trabalhistas para proteger a categoria.
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Com isso, nota-se que os traços oriundos da atividade domés-
tica desenvolvida durante o período do Brasil colônia, persistem até 
os dias atuais, apesar da conquista de direitos trabalhistas. Sendo 
evidentes também na cena contemporânea os desmontes de direitos, 
precarização das condições de trabalho e o aumento do índice de tra-
balho informal que impactam de forma central a categoria.

3 O TRABALHO DOMÉSTICO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE 
COVID-19 EM SÃO LUÍS/MA: ALGUMAS CONSTATAÇÕES 

A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) foi decre-
tada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020 e desde 
então provocou alterações diversas, tal como instabilidade social e na 
economia em escala mundial. Trata-se de uma doença infecciosa cau-
sada por um coronavírus recém-descoberto, com fácil contágio (tosse, 
espirros, gotículas expelidas pela fala), risco de agravamento e até de 
letalidade.

Dentre as medidas de prevenção se destacam o distancia-
mento social, uso de máscaras, higienização das mãos com lavagem 
com água e sabão e/ou com álcool em gel a 90%, lockdowns. Até o 
surgimento das vacinas. Desse modo, autoridades de todo o mundo 
implementaram as restrições a viagens, controle de locais de trabalho, 
fechamentos de lugares públicos não essenciais, a fim de conter a 
propagação viral. 

As trabalhadoras domésticas no período da pandemia se 
encontram em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. O 
impacto do distanciamento social afetou demasiadamente essas pro-
fissionais, visto que o trabalho doméstico tem um alto grau de informa-
lidade e foi fortemente atingido pelas medidas restritivas assinaladas. 

Segundo os estudos de 2020 realizado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA) em conjunto com a organização 
das Nações Unidas dedicada a promover a igualdade de gênero e 
o empoderamento das mulheres (ONU mulheres), cerca de 70% das 
domésticas não possuem carteira de Trabalho assinada e nem previ-
dência social, reunindo, assim, 5,7 milhões de mulheres que vivem em 
situação de vulnerabilidade. Com isso, essas profissionais sem cartei-
ra assinada recebem apenas um salário médio de seiscentos e oitenta 
e quatro reais, ao passo que as domésticas com carteira assinada 
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recebem cerca de mil e duzentos reais, de acordo com o estudo de 
2020 da Associação Nacional dos Especialista em Políticas Públicas 
(ANESP). Além desse baixo rendimento ocasionado pela informalida-
de muitas empregadas domésticas não contribuem com a Previdência 
Social, o que acarreta ausência de vários direitos.

Dessa forma, essa categoria ficou sujeita ao desemprego, so-
freu com a ausência de direitos trabalhistas, sendo impossibilitada de 
ter acesso aos benefícios principais como o auxílio-desemprego e in-
denizações, além de perder outros direitos importantes como o 13º 
salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias, auxí-
lio-doença, dentre outros. 

Muitas empregadas domésticas foram dispensadas sem rece-
ber nenhum benefício, pois não tinham carteira assinada. E, assim 
sendo, os empregadores não têm qualquer preocupação monetária 
com suas demissões.

Com a pandemia do COVID-19 a informalidade a que historica-
mente estiveram submetidas/os se tornou ainda mais evidente. Muitas/
os trabalhadoras/es domésticas foram dispensadas/os dos seus tra-
balhos, sem terem como arcar com os custos de seus aluguéis e nem 
comprar alimentos, em decorrência da falta de garantias trabalhistas, 
se encontrando em um elevado grau de desproteção social (IPEA, 
2020). Outras, foram coagidas a trabalhar no período de quarentena, 
sendo ameaçadas de demissão, expondo-se aos riscos de contami-
nação nessa trajetória, mesmo com a Nota Técnica Conjuntural nº 4 
do Ministério Público do Trabalho (MPT), de 2020, orientando que as 
trabalhadoras domésticas devem ser protegidas, por isso, para segu-
rança destas é necessário que, “sejam dispensada do comparecimen-
to ao local de trabalho, com remuneração assegurada, no período em 
que vigorarem as medidas de contenção da pandemia do coronavírus 
[...]”. Presume-se que as trabalhadoras informais foram as que mais 
sofrem com essa situação por não terem nenhum vínculo trabalhista, 
não tiveram direito a remuneração durante o isolamento social.

Logo, uma das alternativas para melhorar a renda dessas tra-
balhadoras domésticas, foi o auxílio emergencial liberado pelo gover-
no federal, no valor de mil e duzentos reais para as mães solteiras e 
seiscentos reais para as demais pessoas, destinado aos trabalhadores 
informais, desempregados e autônomos. Contudo, esse valor muitas 
vezes não foi suficiente para pagar o aluguel e comprar alimentos, dei-
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xando muitas famílias desesperadas, pois suas atividades econômi-
cas foram bruscamente interrompidas pela pandemia, (ANESP, 2020).

Além do fato dessas trabalhadoras informais terem de lidar 
com os recursos escassos em decorrência do distanciamento, outro 
fator econômico também as atingiu com mais vigor: o aumento dos 
preços dos produtos de consumo, principalmente a cesta básica, se-
gundo o estudo de 2021 do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Um segundo fator foi a alta no desemprego decorrente da crise 
econômica. O aumento do percentual de desemprego, provocou um 
racionamento no consumo, afetando não só as empresas e empre-
gados do setor privado como também os trabalhadores informais e 
prestadores de serviços, (ANESP, 2020).

Outro fator agravante nesse cenário, é o desconhecimento dos 
direitos trabalhistas pela própria classe, posto que o código de leis da 
categoria é um aparato recente, ademais, devido ao baixo nível de es-
colaridade desse conjunto, muitas estão alheias quanto seus direitos. 
Aspecto vantajoso para o empregador que passa a impor jornadas 
mais intensas e a não remunerar o trabalho excedente.

Portanto, diante de todos esses impactos econômicos torna-
-se evidente que os trabalhadores informais, sobretudo as domésticas, 
foram as mais afetadas em suas rendas, seus poderes de compra e 
na posição de uma nova realidade de distanciamento social, (IPEA, 
2020).

A cidade de São Luís no Maranhão, possui, segundo dados 
do IBGE (2020), uma área territorial estimada em 583,063 km², popu-
lação estimada em 1.108.975 habitantes. As mulheres ludovicenses 
correspondem a 53,2% da população total, indicando que há 70 mil 
mulheres a mais do que a população masculina. Mas, sua taxa de par-
ticipação no mercado de trabalho restringe-se a 52,7%, enquanto que 
a masculina corresponde a 70,5% (BEZERRA, 2017).

Nesse sentido, a partir de relatos fornecidos nas entrevistas 
semiestruturadas junto a quatro empregadas domésticas5, foi possível 
abstrair alguns elementos configurativos de suas condições de traba-
lho, marcada por excesso de afazeres, pressão exercida pelos pa-
trões, jornadas degradantes e aceleradas, segregação do espaço da 

5  A pesquisa empírica primou pela preservação do anonimato dos sujeitos entrevis-
tados, e o uso das informações apenas para fins acadêmicos.
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doméstica no ambiente do patrão, ausência de períodos de descanso 
devido à grande carga de trabalho. Além de abusos físicos, psicológi-
cos e sexuais.

 Outro fator relatado sobre esse cotidiano das domésticas re-
feriu-se ao seu deslocamento para trabalho sem auxílio transporte. 
Casos envolvendo acidentes no local de trabalho são recorrentes: 
queimaduras, escoriações, choques, alergias, lesões por esforço re-
petitivo entre outros. Tendo em vista o caso dessas, notou-se que a 
ausência da contratação formal de trabalho implicou em uma série de 
consequências como: o desamparo financeiro no momento de pande-
mia; insuficiência do amparo do estatal (com o auxílio emergencial) em 
relação ao custo de vida das trabalhadoras; aumento da informalidade. 

Atualmente, com a intensificação da crise provocada pela 
pandemia do Covid-19, muitos empregadores estão renunciando os 
serviços da classe, outros temem o contágio. De modo que muitas 
domésticas foram dispensadas nesse meio tempo, não gozando dos 
direitos trabalhistas propiciados pela formalização da atividade, muitas 
que antes sofriam com os efeitos da última recessão econômica, ago-
ra vivem em profunda pobreza.                                                                                                                                       

4 CONCLUSÃO

O estudo feito permitiu apreender que o trabalho doméstico no 
Brasil, por muito tempo seguiu invisível, estigmatizado e a margem de 
direitos trabalhistas já usufruídos por outras categorias profissionais. 
As lutas das entidades representativas foram imprescindíveis para as 
conquistas obtidas com vistas a regulamentação da profissão. Porém, 
em que pese a positividade alçadas, muitas barreiras persistem, tendo 
em vista o alto número de profissionais que seguem na informalidade 
e vulneráveis a abusos diversos.

Nesse sentido, percebe-se a relevância da associação dos tra-
balhadores domésticos para que os direitos adquiridos sejam fortale-
cidos e extensivos a toda categoria. Todavia, o que se observa com o 
avanço da doutrina neoliberal é um processo constante de diminuição 
dos direitos e flexibilização trabalhista, fator que coloca a categoria em 
situação de fragilidade social e econômica.

As trabalhadoras domésticas foi uma das categorias mais afe-
tadas durante o período da pandemia, com perda de seus empregos 
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ou sendo obrigadas a nestes permanecer em meio aos riscos de con-
tágio pelo coronavírus. Essa situação de vulnerabilidade tem relação 
direta com os fatores econômicos que impactam de forma central essa 
classe de trabalhadores, como o aumento do preço da cesta básica e 
o atraso do auxílio emergencial por parte do governo federal. 

Porém, não se pode negar que, por mínimo que seja, o auxílio 
emergencial funcionou como uma válvula de escape no meio de um 
período tão conturbado. No entanto, sabe-se que essa medida não 
tem sido suficiente para garantir uma estabilidade socioeconômica 
para todas essas pessoas, o que faz dessa medida um mero paliativo 
numa conjuntura que exige políticas sociais com vistas a proteção so-
cial de um vasto contingente populacional que vive a margem direitos 
básicos de cidadania. 

A desproteção por parte do aparelho estatal implica-se direta-
mente na desvalorização e elevação das disparidades sociais. O fato 
de a mão de obra doméstica ser facilmente empregada sem obriga-
ções legais, a torna fácil de ser dispensada em caso de crise. Por 
outro lado, aquelas que permaneceram em seus empregos, não tem 
opção de trabalho a home office, visto que o ambiente de trabalho é 
indispensável para sua atuação. Dessa forma, a falta de alternativa 
leva muitas a exporem-se ao vírus em transporte e ambientes públicos 
durante o percurso que levam até o local de trabalho.

 Vale notar que a flexibilização do Estado quanto a classifica-
ção da categoria como serviço essencial durante a pandemia pôs em 
risco milhares de vidas. Importante destacar que embora a Covid-19 
tenha chegado ao Brasil por meio da classe alta que regressou da 
Europa no início de 2020, o primeiro caso de contaminação a resultar 
em óbito foi uma trabalhadora doméstica, que havia contraído o vírus 
dos patrões que retornaram da Itália. De fato, o vírus pode atingir a 
qualquer um, mas os impactos entre ricos e pobres é profundamente 
desigual. Os acontecimentos atuais têm evidenciado que a economia 
do país se sobrepõe a vida da população. Tal realidade expõe o des-
caso para com a vida daqueles que deveriam preservá-la.
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