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Cresce número de sergipanos dedicados a outras formas de trabalho
Em 2018, 1,471 milhão de sergipanos realizava outras formas de trabalho, 125 mil a mais que em 2016, quando
esse número era R$ 1,346 milhão - um aumento de 7,4% em dois anos. Os dados são da pesquisa “Outras formas
de trabalho 2018”, suplemento especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que analisa outras formas de
trabalho, além do trabalho para ocupação. São elas: produção para o próprio consumo, cuidados de pessoas,
afazeres domésticos e trabalho voluntário.
8,1% dos sergipanos realizaram algum trabalho para o próprio consumo
Em 2018, 146 mil (8,1%) sergipanos trabalharam na produção de bens para o próprio consumo. Em 2016, esse
número era 122 mil. Em comparação com 2016 (6,8%), houve um incremento de 0,2 ponto percentual (p.p.) na
proporção de pessoas que realizou trabalho na produção para o próprio consumo. Entre os que produzem para o
próprio consumo, a maior parte (74,8%) realizava a atividade de cultivo, pesca, caça e criação de animais.
Percentual de mulheres que realizaram cuidados de pessoas supera o de homens
O percentual de mulheres (39,7%) que realizavam cuidado de pessoas também se manteve maior do que o dos
homens (24,9%). Os homens sem instrução ou com fundamental incompleto tiveram a menor taxa de realização
(21,5%). Já a faixa etária de 25 a 49 anos apresentou o maior percentual tanto para homens (35,6%) quanto para
mulheres (51,7%).
Mulheres são as que mais realizaram afazeres domésticos
Entre as pessoas de 14 anos ou mais, 80,6% (1,455) realizaram afazeres domésticos e/ou cuidado de pessoas em
2018. A taxa de realização de afazeres domésticos das mulheres (89,8%) continuou maior do que a dos homens
(64,3%), mas essa diferença (25,5 pontos percentuais - p.p.) já foi maior em 2016 (28,9 p.p.).
80,6% da população sergipana em idade de trabalhar realizaram afazeres domésticos e/ou cuidado de
pessoas
Em 2018, 1,455 milhão de sergipanos realizaram afazeres domésticos e/ou cuidado de pessoas, seja no próprio
domicílio, seja em domicílio de parente. Esse número corresponde a 80,6% da população em idade de trabalhar.
Em relação a 2017, quando a taxa de realização era de 79,4%, houve um acréscimo de 16 mil pessoas.
A taxa de realização de afazeres domésticos e/ou cuidado de pessoas era bem maior entre as mulheres (90,9%) do
que entre os homens (68,9%). Além disso, as horas semanais gastas pelas mulheres (23,3 horas) nessas atividades
era, média, mais que o dobro das gastas pelos homens (9,8 horas).
1,8% dos sergipanos fizeram trabalho voluntário
A pesquisa aponta ainda que 32 mil sergipanos (1,8%) fizeram trabalho voluntário. Desse total, 43,4% realizavam
o voluntariado quatro ou mais vezes por mês, enquanto 16,1%, eventualmente ou sem frequência definida. O
tempo médio dedicado era de 5,7 horas semanais.

