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BOAS PRÁTICAS

1. Tornar a licença parental universal e com financiamento público, com o mesmo emprego ou um outro equivalente garantido 
no retorno ao trabalho.

2. Incentivar os pais a aceitarem o máximo de licença paternidade e/ou parental.

Mesmo em países com direitos legais à licença 
parental, nem todos os trabalhadores terão acesso 
a essa licença. De acordo com a OIT, apenas 45% 
de todas as mulheres empregadas no setor formal 
em todo o mundo são elegíveis para receber 
benefícios em dinheiro em caso de gravidez14, pois 
os regulamentos geralmente limitam a cobertura 
àquelas que são formalmente empregadas. Condições 
qualificativas, como contribuições mínimas para 
programas de seguro social, também prejudicam mais 
as mulheres do que os homens, porque as mulheres 
são mais propensas a ter históricos de trabalho 
intermitentes e/ou a serem empregadas em período 
parcial para equilibrar as responsabilidades trabalho/
casa. Dada a alta taxa de emprego informal 
e precário na região - incluindo o trabalho 
doméstico - os esforços devem se concentrar na 
cobertura universal. As leis e políticas também devem 
ser informadas por dados abrangentes e de alta 
qualidade, bem como por projeções estatísticas para 
garantir que as provisões para licenças respondam 
às características da força e mercado de trabalho do 
país.

Mecanismos de financiamento público (ou seja, 
modelos não contributivos financiados por 
impostos gerais) são a opção mais abrangente 
para o financiamento da licença parental. Quando 
os empregadores são responsáveis por todo ou 
parte dos pagamentos dos benefícios, existe um 
risco significativo de discriminação contra as 
mulheres, uma vez que, atualmente, elas têm 
maior probabilidade de sair do emprego do que 
os homens. Essa discriminação pode ser sutil, ou 
mesmo inconsciente, por parte do empregador, 
devido às normas de gênero arraigadas, podendo 
resultar em maior relutância ao contratar ou 
promover mulheres devido aos custos percebidos de 
uma licença maternidade ou, por assumirem mais 
corriqueiramente as responsabilidades familiares. O 
risco de resultados discriminatórios é elevado para 
as mulheres em circunstâncias precárias de trabalho, 
onde o poder de negociação é limitado.

Todas as políticas de licença também devem garantir 
proteção ao emprego. Em alguns países das Américas 
e do Caribe, a demissão de trabalhadoras grávidas 

ou de licença maternidade não é proibida por lei. 
Infelizmente, não é incomum que as mulheres sejam 
afastadas do emprego por razões que estão, direta 
ou indiretamente, relacionadas à maternidade. 
Nas empresas, isso geralmente é disfarçado de 
“reestruturação”. As mulheres devem ter proteções 
confiáveis e recorrer contra essa violação de seus 
direitos trabalhistas.

Poucos países da região legislaram a licença paternidade, mas, entre aqueles que o fazem, as taxas de aceitação permanecem baixas. Estudos globais mostram que a 
licença parental transferível acaba sendo licença maternidade, em vez de ser compartilhada. Isto é especialmente verdade se a licença não for paga ou paga a uma taxa 
baixa.15 A taxa de aceitação entre os homens aumenta à medida que a compensação durante a licença aumenta, e a pequena porcentagem de homens que recebem 
licença paternidade ou parental tende a pertencer a classes socioeconômicas mais altas.
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A correção desse desequilíbrio, criando condições 
de apoio para os homens tirarem licença 
parental, promove uma divisão mais equitativa 
das responsabilidades familiares entre parceiros 
heterossexuais, fortalece o relacionamento entre pais 
e filhos, bem como pode contribuir para alcançar a 
igualdade de gênero e o empoderamento econômico 
das mulheres.

Como primeiro passo, é crucial reformar os marcos 
regulatórios da licença parental para permitir que os 

homens usem esses benefícios. Por exemplo, 
garantir a proteção do emprego para homens em 
licença remove um risco financeiro potencial, que 
pode ter impedido um pai de sair de licença se seu 
salário fosse superior ao da parceira. 

Dados de países que implementaram licenças 
pagas e intransferíveis (“use ou perca”) para pais, 
demonstram que essa estrutura de incentivos 
estimulou mudanças positivas. A licença 
intransferível tem a história mais longa nos países 
escandinavos, e as taxas de aceitação cresceram 
exponencialmente após sua entrada em vigor.16

A licença paternidade e outras licenças 
intransferíveis não devem interferir no tempo 
designado para a licença maternidade. Em vez 
disso, as licenças disponíveis exclusivamente para 
os pais devem ser estendidas (assim como a duração 
da licença maternidade), se for insuficiente pelos 
padrões internacionais. Algumas empresas oferecem 
voluntariamente um bônus, uma extensão de dias 
de licença ou outros benefícios, quando os pais tiram 
uma certa quantidade de licença. As campanhas 
para visibilizar esses benefícios podem ser um 
meio poderoso de normalizar o uso total da licença 
paternidade e parental pelos homens.

Em 2019, o governo canadense implementou 
um Benefício de Compartilhamento Parental de 
cinco semanas, disponível para famílias que se 
qualificam para benefícios de seguro-emprego. 
Como um benefício “use ou perca,” essas 
semanas são reservadas para os pais, e seu 
objetivo é incentivá-los a dedicar mais tempo 
para cuidar de seu novo filho, permitindo que 
as mães retornem à força de trabalho mais 
cedo. Esse benefício está disponível por até oito 
semanas para as famílias que optaram pela 
opção de licença parental prolongada (18 em 
vez de 12 meses, a uma taxa de pagamento 
reduzida). O Benefício de Compartilhamento 
Parental federal é inspirado na experiência da 
província canadense de Quebec, que possui 
seu próprio programa de licença parental 
desde 2006. Quebec fornece cinco semanas 
para os pais, cobertas com 70% de sua renda 
(ou três semanas com 75%). As taxas de 
aceitação aumentaram constantemente após 
a introdução do programa; em 2017, 81% dos 
parceiros no Quebec tiraram uma folga, em 
comparação com 12% no resto do país.

Fonte: Statistics Canada, “Employment Insurance Coverage 
Survey, 2017,” 2018, p. 5. Available at: https://www150.
statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/181115/dq181115a-
eng.pdf?st=RB8xi46l

Nota legislativa

3. Promover condições que tornem a amamentação uma 
opção viável para as trabalhadoras, pelo tempo que elas 
escolherem.

Criar circunstâncias adequadas para o sucesso do aleitamento materno 
- durante e após a licença parental - é uma corresponsabilidade do setor 
público e privado, e não de responsabilidade da mulher apenas. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/181115/dq181115a-eng.pdf?st=RB8xi46l
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/181115/dq181115a-eng.pdf?st=RB8xi46l
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/181115/dq181115a-eng.pdf?st=RB8xi46l


27GUIA DE POLÍTICAS: LICENÇA PARENTAL

As famílias e suas experiências de parentalidade são diversas, e a legislação deve refletir a inclusão das pessoas 
LGBTQI, a fim de defender os direitos dessa comunidade e os princípios de não discriminação. Uma atenção 
cuidadosa à terminologia, não apenas nas estruturas legais, mas também no discurso diário, pode ajudar a 
transformar atitudes e promover a inclusão.

É importante não fazer suposições ou implicar expectativas em relação às identidades de gênero ou 
estruturas de relacionamento e família. Por exemplo, o parceiro de nascimento pode não se identificar como 
mulher ou como única mãe do filho. Algumas famílias não têm mães. Homens em relações homossexuais - sejam 
cônjuges casados ou em união estável - também devem ter igual acesso à licença parental se tiverem filhos.

Termos binários e heteronormativos excluem, portanto, alguns dessas situações. As alternativas à mulher/mãe e 
ao homem/pai incluem: Progenitor(a) grávido(a) e/ou que deu a luz, ou parceiro(a) gestacional e de nascimento.

A OMS recomenda dois anos de aleitamento materno, com aleitamento materno exclusivo nos primeiros 
seis meses da vida de uma criança17. Isso pode não ser possível ou desejável para todas as mães e seus bebês. 
No entanto, entre as razões mais comumente citadas, as mulheres param de amamentar mais cedo do que o 
tempo recomendado devido ao retorno precoce ao trabalho - não a falta de suprimento de leite ou o desinteresse 
pela amamentação18. Se as condições forem favoráveis, a amamentação é compatível com o emprego 
em período integral e pode aumentar as taxas de amamentação exclusiva entre aqueles que escolhem e são 
capazes de fazê-lo.

Ao retornar ao trabalho, as mães podem encontrar um ambiente inapropriado à continuação da amamentação, 
seja por causa de julgamentos sobre suas decisões, seja pela falta de instalações apropriadas e apoio logístico 
necessários para bombear e armazenar o leite materno. Para as mães que amamentam, as políticas que 
garantem intervalos de amamentação pagos ao longo do dia podem tornar a transição de volta ao trabalho 
menos desafiadora, e permitir que a amamentação continue sendo uma escolha possível. As políticas devem ser 
apoiadas por uma forte legislação e educação, para empregadores e funcionários, o que promoverá uma maior 
aceitação cultural da amamentação.

O apoio ao aleitamento materno pode gerar maior satisfação no trabalho e retenção de funcionários 
qualificados, além de ser interessante para os negócios. Por exemplo, o suporte à lactação também pode tornar 
os locais de trabalho mais atraentes para os possíveis empregados. A longo prazo, também pode reduzir 
os custos com saúde. Como a amamentação aumenta a imunidade dos bebês à doença (que é facilmente 
disseminada em ambientes de creche), condições de apoio podem reduzir a necessidade dos pais tirarem folga 
do trabalho.

4. Usar linguagem que inclua todas as identidades de gênero e experiências de parentalidade.
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Tendo em vista o impacto da licença parental na conquista da igualdade de gênero, os parlamentos têm o dever de colocar 
a corresponsabilidade em ação. Para os parlamentares, trata-se de atender às necessidades dos eleitores e supervisionar 
a conformidade do governo com as convenções regionais e internacionais. Como tal, o fortalecimento da legislação sobre 
licença parental é parte integrante da equação. Os parlamentares também podem desempenhar um papel poderoso, 
modelando boas práticas.

Quando os parlamentares têm direito aos mesmos benefícios no local de trabalho que outros pais (e fazem uso deles), os 
direitos associados à paternidade são reforçados, assim como o valor do equilíbrio entre vida profissional e familiar. No 
Canadá, foi aprovada uma moção para tornar membros do parlamento, homens e mulheres, elegíveis para 12 meses de 
licença parental totalmente paga.19 Em suas políticas internas, os parlamentos e governos também podem liderar o caminho 
expandindo as disposições estatutárias. Na Argentina, uma série de reformas em 2007 e 2008 foram implementadas 
pelo Estado para servidores públicos. As reformas incluíram a extensão do acesso a creches a homens viúvos, separados 
ou divorciados que têm a custódia e residem com seus filhos. Introduziram também, a licença paternidade além do tempo 
mínimo exigido por lei; uma licença para cuidar de uma criança doente ou ferida (ou outro parente); e quatro a seis dias de 
licença pessoal por ano.20

Ações individuais, especialmente por figuras de destaque, podem ajudar a reformular as expectativas culturais em 
torno das responsabilidades parentais e do equilíbrio entre vida profissional e familiar - mesmo no mundo 
da política. Nos seus gabinetes, os parlamentares podem defender o equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos 
funcionários que tenham ou não filhos. Assim como é importante garantir que não haja preconceito contra os funcionários 
que são pais, os funcionários sem filhos não devem sofrer pressão para assumir projetos adicionais ou trabalhar mais horas 
do que seus colegas com responsabilidades de cuidar de filhos. Algumas boas práticas que os parlamentares compartilharam 
a esse respeito incluem: trabalhar em casa quando é necessário realizar um trabalho de manhã cedo para impedir que os 
funcionários se sintam obrigados a chegar muito cedo ao escritório; incentivar o uso pleno do tempo de férias; e enfatizar 
que longas horas de trabalho seguidas geram riscos a saúde, não sendo tal prática “apenas parte do jogo.” Essas práticas 
podem ajudar a estabelecer culturas no local de trabalho nas quais o tempo para cuidar de crianças ou assuntos pessoais é 
normalizado e respeitado.

5. Liderar pelo exemplo, mostrando que os parlamentos são locais de trabalho e que os parlamentares também são pais.

Deve-se considerar tornar as políticas de licença neutras em termos de gênero, com provisões adequadas para os progenitores que precisam de proteção única 
em relação à sua vida profissional, incluindo licenças adicionais antes e imediatamente após o parto. As políticas de licença de gênero neutro funcionam a partir do 
entendimento de que todos os trabalhadores podem ter responsabilidades de reprodução e cuidado, não apenas mães biológicas.
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