
 

 

Mulheres ainda enfrentam dificuldades no mercado de trabalho 

 

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado 

na semana passada, revelou que uma triste realidade da sociedade brasileira ainda 

persiste: a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O 

levantamento, que é a segunda edição do estudo “Estatísticas de gênero: 

indicadores sociais das mulheres no Brasil”, foi detalhado em reportagem da 

Agência Brasil, empresa pública brasileira de notícias. 

A pesquisa, que usa dados de 2019, mostrou que cerca de 54% das mulheres 

com mais de 15 anos estavam integradas à força de trabalho no país naquele ano. 

Entretanto, o percentual entre os homens é de quase 74%. Isso não é sinal de que 

os homens são mais aptos para o trabalho, mas é mais um reflexo da desigualdade. 

O estudo vai além: entre as mulheres na faixa etária entre 25 e 49 anos que 

têm filhos até 3 anos de idade vivendo na mesma casa, o nível de ocupação é de 

54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não têm filhos nessa faixa etária. 

Com os homens é o contrário: os que moram com crianças com até 3 anos de 

idade tinham nível de ocupação de 89,2%, maior do que aqueles que não têm filhos 

nessa idade (83,4%). 

O levantamento revela ainda que em 2019, na comparação com os homens, as 

mulheres dedicaram quase o dobro de tempo aos cuidados de pessoas ou afazeres 



domésticos. Enquanto elas destinavam mais de 21 horas por semana a essas 

tarefas, eles dedicavam apenas 11. 

Se considerarmos as mulheres do grupo das 20% mais pobres da população 

brasileira, o tempo médio semanal das tarefas domésticas sobe para 24 horas. Isso 

porque elas têm menos recursos para terceirizar tarefas (como faxina e babá, por 

exemplo). 

  

Renda 

Quando o assunto é rendimento, a desigualdade também se escancara: em 

2019, as mulheres receberam, em média, 77,7% do que os homens ganharam. Em 

cargos da maior remuneração, a diferença é ainda maior: entre diretores e gerentes, 

as mulheres receberam 61,9% do rendimento dos homens. 

Os números mostram, portanto, que ainda há muito para a sociedade brasileira 

avançar no caminho da igualdade de condições entre mulheres e homens. O 

levantamento também aponta para uma necessidade cada vez mais crescente de 

políticas públicas que promovam a diminuição dessas diferenças. 


