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Os países com as maiores e as menores licenças-maternidade
Clique aqui para ver a notícia no site

Europa oferece os melhores benefícios às mães. O tempo da licença-maternidade concedida às mulheres
varia muito ao redor do mundo. Alguns países da Europa oferecem dezenas de semanas de benefícios,
enquanto nos Estados Unidos não há regra alguma que determine a licença – apesar de haver acordos
entre funcionárias e empresas. No Brasil, toda gestante ou mãe adotante tem direito à licença-
maternidade de pelo menos 120 dias nas organizações privadas. Há, contudo, um projeto de lei em
tramitação no Congresso que pretende aumentar o tempo para 180 dias. Segundo dados da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nove dos dez países onde a licença é maior
são europeus. Com uma legislação recém-aprovada sobre o tema, a Bulgária aparece em primeiro lugar
na lista. Lá, as mulheres ficam afastadas do trabalho por quase 59 semanas. Confira abaixo os países
com a licença-maternidade mais longa: 1. Bulgária – 59 semanas 2. Reino Unido – 52 semanas 3. Grécia
– 43 semanas 4. Irlanda – 42 semanas 5. Eslováquia – 34 semanas 6. República Checa – 28 semanas 7.
Israel – 26 semanas 8. Hungria – 24 semanas 9. Itália – 21,7 semanas 10. Estônia e Polônia – 20
semanas 11. Suécia – 19,9 semanas 12. Chile, Dinamarca, Nova Zelândia e Lituânia -– 18 semanas 13.
Finlândia – 17,5 semanas 14. Brasil – 17,4 semanas 15. Costa Rica – 17,3 semanas 16. Canadá – 17
semanas 17. Áustria, França, Letônia, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça, Turquia – 16 semanas 18.
Bélgica e Eslovênia – 15 semanas 19. Alemanha e Japão – 14 semanas 20. Islândia e Noruega – 13
semanas 21. Coreia do Sul – 12,9 semanas 22. México – 12 semanas 23. Austrália e Portugal – 6
semanas Mas é bom ter em mente que nem sempre o tempo inteiro de licença é remunerado nesses
países. No Reino Unido, por exemplo, as mães têm o direito de ficarem afastadas um ano inteiro (52
semanas), mas 39 dessas semanas são parcialmente pagas. A Bulgária, por outro lado, além de ser o
país que oferece o maior tempo, tem também o recorde de pagamento, de 46 semanas remuneradas
integralmente. Nos Estados Unidos, por outro lado, a licença depende do quanto cada empregador está
disposto a oferecer e a acordos coletivos com sindicatos. Reportagem da CNN também aponta que há
outros tipos de benefícios além da licença-maternidade. A Suécia, por exemplo, apesar de dar menos de
13 semanas de licença, tem outros benefícios que totalizam 56 semanas. A Estônia também tem outros
programas voltados às mulheres que somam 166 semanas, das quais 85 são pagas, de acordo com a
OCDE. A Organização Internacional do Trabalho sugere 14 semanas de licença-maternidade com
pagamento que “não deve ser menor de dois terços do salário”. As mulheres “precisam de proteção para
que não percam o emprego simplesmente por causa da licença-maternidade”, diz a OIT. No Brasil,
metade das mulheres brasileiras fica desempregada um ano após ter filho, segundo uma pesquisa
realizada pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EPGE). Quer
conferir mais conteúdo da Época NEGÓCIOS? A edição deste mês já está disponível nas bancas, no
nosso app e também no Globo Mais. Baixe agora! App Época NEGÓCIOS -
app.epocanegocios.globo.com App Globo Mais - app.globomais.com.br Disponível para tablets e
smartphones
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