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DADOS RÁPIDOS

100%

15
Países das Américas e do 
Caribe que atendem ao número 
mínimo de semanas (14) para 
licença maternidade, 
recomendado pela OIT10

18
Número de países nas Américas 
e no Caribe em que os benefícios 
de licença maternidade ou 
licença parental são 100% 
pagos pelo governo

45%
De mulheres em todo o 
mundo cobertas por regimes 
obrigatórios de benefícios 
pecuniários em caso de 
maternidade6 

Países da região que regulam a 
proteção à maternidade, inde-
pendentemente do status de 
ratificação da C183

Aumento salarial médio de uma mãe 
a cada mês em que o pai ficou em 
licença parental na Suécia9

Valor que a participação igualitária da 
mulher na força de trabalho geraria na 
economia global até 20257

12 trilhões de Dólares 
Americanos

90 milhões 
Crianças menores de idade que 
moram em países onde os pais 
não têm direito por lei a tirar 
licença paternidade paga (dois 
terços das crianças do mundo 
com menos de um ano)8 

7
Países das Américas e 
do Caribe que possuem 
alguma forma de 
licença parental

6.7%

Fontes relevantes de  
dados específicos de cada país

Mulheres, Empresas e a Lei (Banco 
Mundial)

Compilação de dados para entender como 

o emprego e o empreendedorismo das 

mulheres são afetados pela discriminação 

legal, estruturada com base das decisões 

econômicas que as mulheres tomam ao 

longo de suas vidas profissionais.

1. Acesse: https://wbl.worldbank.org

2. Selecione um país no menu “Dados da 

economia” na barra azul superior à direita.

3. Role a tela para baixo até a tabela 

“Perguntas” na parte inferior da página, 

e selecione “Ter Filhos” na barra “Tópico” 

para ver as categorias de informações e leis 

relevantes.

Observatório de Igualdade de Gênero 
para a América Latina e o Caribe (CEPAL)

Arquivo digital de instrumentos legislativos 

da região, relacionados à assistência, 

organização social da assistência e direito à 

assistência.

1. Acesse: https://oig.cepal.org/en/laws/

care-related-policies-laws

2. Pesquise por país ou palavra-chave

https://wbl.worldbank.org
https://oig.cepal.org/en/laws/care-related-policies-laws
https://oig.cepal.org/en/laws/care-related-policies-laws
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