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AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO
Aguida Lima Correia
Wesley Nascimento Tenório
Weslley Kleber da Silva Correia
Prof. Orientador Emanuel Lima Xavier

Resumo: Sabe-se que as mulheres foram, por décadas, excluídas da participação
da vida pública, estando atreladas às tarefas domésticas e ligadas aos cuidados da
família e do lar. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar a inserção
da mulher no mercado de trabalho formal, identificando seus avanços, desafios e
perspectivas em decorrência de sua atuação. A metodologia abordada foi realizada
com o intuito de responder à problemática apresentada, bem como de atender ao
objetivo proposto. Esse estudo se deu através de pesquisa documental realizada no
Google Formulário, com natureza exploratória e descritiva, com um foco em uma
visão qualitativa, para em seguida ser realizada a análise de dados primários e
secundários ligados ao tema dos desafios da participação da mulher no mercado de
trabalho. A pesquisa foi realizada com cem mulheres que atuam no mercado de
trabalho em diversos cargos e seguimentos, coletando informações sobre a inserção
da mulher no mercado de trabalho, identificando seus avanços, desafios e
perspectivas sobre sua atuação. Após a analisar o resultado obtido pela pesquisa e
interpretar os dados pode-se perceber que mesmo diante de muitas mudanças no
contexto social, cultural e empresarial, a figura feminina ainda possui um grande
caminho a ser percorrido e conquistado. Em pleno século XXI homens e mulheres
convivem com uma nova realidade, que exige que ambas as partes apresentem
atitudes para contribuir por uma sociedade mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Mulheres; Mercado; Trabalho; Desigualdade; Desafios.

1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a inserção da mulher no
mercado de trabalho formal, identificando seus avanços, desafios e perspectivas em
decorrência de sua atuação. Fez-se necessário ainda os seguintes objetivos
específicos: descrever o crescimento e os avanços da participação feminina no
mercado de trabalho; elencar os desafios enfrentados pela mulher no mercado de
trabalho; citar os fatores que impulsionaram a inserção da mulher no mercado de
trabalho; analisar o entendimento da mulher acerca do mercado de trabalho e suas
projeções futuras.
A temática da mulher e seus desafios devem ser ressaltadas e discutidas em
várias vertentes para que possa ser construída melhorias a fim de verificar o que
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poderá ser alterado, para que se reduza os obstáculos que são inseridos em sua
vida e de que maneira as organizações, centros universitários e a sociedades
possam debater e apresentar intervenções na inserção de diversidade gênero sem
entraves que diminuam, e interfira na vida da mulher (MELO, 2018).
Sabe-se que as mulheres foram, por décadas, excluídas da participação da
vida pública, estando atreladas às tarefas domésticas e ligadas aos cuidados com o
lar e com a família (BERTOLINI, 2002). Contudo, desde os primeiros movimentos
feministas (1960) que os ofícios que eram relacionados à mulher vêm sofrendo
diversas modificações significativas (BERTOLINI, 2002). A mulher do século XXI já
não se resume mais tarefas relacionadas exclusivamente ao lar e aos cuidados com
os filhos. Pelo contrário, a mulher está cada vez mais atuante nos espaços que eram
até então ocupados pelos homens.
Dado à relevância das lutas da mulher pelo seu reconhecimento profissional,
assim como a importância do seu papel social, é imprescindível analisar a sua
inserção no mercado de trabalho. De maneira que, a escolha da temática justificase, pela necessidade de contribuir com a identificação de fatos importantes para que
organizações, empresários e governo utilizem-se de tais dados, para que haja uma
continuidade nos trabalhos para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho,
no sentido de garantir não somente a sua entrada, mas a sua permanência e
ascensão, que de acordo com Chies (2010), a presença feminina no mercado de
trabalho vem aumentando ao longo do tempo e em diferentes campos de atuação.
Entretanto, este estudo se justifica porque segregações de gênero, tanto no
mercado de trabalho quanto na educação superior ainda podem ser constatadas no
Brasil e em outros países desenvolvidos, conforme sugerem os dados de pesquisas
recentes (GALINKIN, 2010; GALINKIN; SANTOS; ZAULI-FELLOW, 2010; LETA,
2011; LIMA, 2013; OLINTO, 2011; OLINTO; LETA, 2014; WEBER et al., 2015) e o
relatório da OECD (2012). É indiscutível que houve um avanço social nas questões
de gênero dentro do mercado de trabalho, porém, ainda é possível identificar
diferenças entre homens e mulheres e isso é um fato que merecem atenção
(CARVALHO, 2017; GUEDES, 2016; WEBER et al., 2015).
Esta pesquisa é importante, porque irá revelar como se deu a evolução da
mulher no mercado de trabalho, abordando como a mulher se destacou no mercado
na última década, como ocorreu a sua inserção.
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Partindo do princípio que a história da mulher é de enfrentamento e de
desafios, torna-se necessário neste trabalho, elencar os aspectos importantes desse
contexto no reconhecimento e na valorização das mulheres, levando-se a responder
o seguinte questionamento: quais avanços, desafios e perspectivas da atuação e da
valorização da mulher se evidenciam na sociedade moderna?

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Segundo Prodanov e Freitas (2013), pode-se dizer que a pesquisa é forma de
partida para entender uma questão a ser levantada, um ponto de investigação que
gera dúvidas. Neste contexto, fica claro que através da pesquisa cientifica pode-se
gerar novas teorias e novas investigações sobre um tema. Pode-se constatar que é
necessário buscar fontes confiáveis para analisar as suas dúvidas a serem
investigadas e que muitas vezes as respostas para as perguntas não são
explicadas, sendo necessários novos estudos sobre o tema.
A metodologia abordada foi realizada com o intuito de responder à
problemática apresentada, bem como de atender ao objetivo proposto, que é de
analisar a inserção da mulher no mercado de trabalho formal, identificando avanços,
desafios e perspectivas em decorrência de sua atuação. Este conteúdo pode
favorecer posteriores estudos científicos para causas e buscas da compreensão da
realidade desse grupo.
Desenvolvida para melhor explicar o problema, a pesquisa bibliográfica
também será utilizada a partir de teorias publicadas em diversas fontes: bases
bibliográficas (Google Acadêmico e Scielo), artigos científicos, periódicos, livros,
manuais, meios eletrônicos, entre outros. A pesquisa baseada na bibliografia é
indispensável para trazer o conhecimento e a análise das principais contribuições
teóricas sobre o assunto abordado (LAKATOS, 2010).
Esse estudo se deu através de pesquisa documental realizada no Google
Formulário, com natureza exploratória e descritiva, com um foco em uma visão
qualitativa, para em seguida ser realizada a análise de dados primários e
secundários ligados ao tema de desafios e descrição da participação da mulher no
mercado de trabalho.
O caminho metodológico e os principais instrumentos de pesquisa serão
desenvolvidos por meio de estudo de caso exploratório, através de abordagens
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ancoradas em pesquisa bibliográfica e documental, com aplicação de questionários
formulados no Google Formulário. A pesquisa será aplicada com mulheres que
atuam em várias áreas e esferas do mercado de trabalho, levantando problemas e
sugestões relacionados ao contexto trabalhado.
A pesquisa documental é um método para a coleta de dados, que acaba por
eliminar quaisquer possíveis influências do pesquisador sobre as relações,
comportamentos ou acontecimentos pesquisados (GAUTHIER, 1984 APUD
CELLARD, 2008). O uso da análise documental tem grande valia quando a pesquisa
é de caráter qualitativo, uma vez que ela tem a capacidade de complementar
informações e apresentar novas visões e aproximações do tema estudado (LUDKE;
ANDRÉ, 1986).
Delineou-se uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo na consecução
dos objetivos, uma vez que visa por meio de entrevistas, a promoção de resultados,
vislumbrando ainda, o método dedutivo, por apresentar-se relacionado com os
dados e experiências vivenciadas pelas mulheres (ANDRADE, 2001). O método de
abordagem a ser executado é misto, que objetiva coletar informações tanto
quantitativas, quanto qualitativas para esse mesmo estudo.
De acordo com Gil (2008, p.27), as pesquisas exploratórias ―habitualmente
envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e
estudos de caso". Dessa forma, pode-se dizer que a pesquisa exploratória, é voltada
para estudar temas passíveis de novas investigações, novos levantamentos através
de estudos que reafirmam a busca. Já a pesquisa descritiva segundo Gil (2008,
p.28) é "a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou
o estabelecimento de relações entre variáveis". Sendo assim, as pesquisas
descritivas, buscam apresentar o estudo de uma determinada comunidade, as
definições deste determinado grupo interpretando as possíveis causas que remetem
aos resultados adquiridos.

3 RESULTADOS

3.1 Breve histórico sobre a participação da Mulher no Mercado de Trabalho
A discriminação da presença da mulher no mercado de trabalho está
intimamente relacionada a uma questão histórica e cultural, com início nas primeiras
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civilizações fortemente marcadas pela presença do homem, sendo delegado as
mulheres um papel secundário.
Na antiguidade, as mulheres viviam em uma sociedade modelo patriarcal,
onde os homens que possuíam autoridade sobre as suas esposas e filhos. Nessa
perspectiva, Diehl e Senna (2016, p. 25) ressalta que ―nesse modelo patriarcal, a
relação entre homens e mulheres retrata estes comportamentos submissos, e que,
os homens possuem autoridade e posição superior em relação às mulheres‖.
As obrigações femininas eram direcionadas aos cuidados domésticos e à
família, sendo referenciadas como mães e esposas. Além disso, para estarem
sujeitas à docilidade e a subordinação, ressaltava-se que não deviam estudar ou
participar socialmente da comunidade (SILVA, 2009).
A evolução das mulheres no mercado de trabalho teve início após as I e II
Guerras Mundiais (1914-1918/ 1939-1945), onde, a partir de então elas passaram a
assumir as responsabilidades financeiras e negócios de toda família enquanto que
seus companheiros iam para a batalha. Com o cenário das guerras, muitos não
retornavam para os lares mutilados ficando impossibilitados de voltar ao trabalho e
então essas responsabilidades financeiras foram repassadas para as suas esposas,
sendo a de manter a família a mais importante delas (RODRIGUES; SILVA, 2015).
De maneira geral, a entrada e participação das mulheres no mercado de
trabalho teve início por volta da década de 50 do século passado (MINCER, 1985).
Nos Estados Unidos, houve um aumento na participação das mulheres no mercado
de trabalho, onde anteriormente era de 34% e no início da década de 50 passou
para 60% (FULLERTON, 1999). No Brasil, durante a década de 70, a participação
da mulher era baixa, em torno de 18%. Em 2002, atingiu cerca de 50%, segundo
dados do IBGE e a diferença de salários entre homens e mulheres, diminuiu
significativamente (passando de 50% no início da década de 90 para menos de 30%
no início dos anos 2000) (MADALOZZO; MARTINS, 2007).
Entre os anos de 1980 e 2009, a participação feminina no trabalho mundial
cresceu de aproximadamente 2% (de 50% para 52%), enquanto que a taxa
masculina caiu 4% (de 82% para 78%), de acordo com dados do International Labor
Organization (ILO) (2012).
A ILO publicou em 2012 um documento que ilustra (Figura 1) a taxa de
participação de mulheres com idade a partir de 15 anos no mercado de trabalho. No
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Brasil, pode ser observado que obteve uma taxa de participação feminina (em torno
de 60%) que é superior as que são exibidas por países mais avançados como por
exemplo os Estados Unidos (57%) e diversos outros países europeus.

Figura 1 - Taxa de participação feminina no trabalho (a partir de 15 anos de idade)
(2012)

Fonte: International Labor Organization, 2012.

Para Melo (2014) os períodos de maior inserção da mulher no mercado de
trabalho, foram na Revolução industrial no século XIX e na década de 1970. Com o
surgimento dos movimentos feministas. Estes movimentos levaram em questão, os
papéis e os direitos das mulheres na família e na sociedade. Além disso, foi
destacado que a condição de gênero não seria o fator determinante, mas sim a
construção social, uma vez que o meio social é um fator que determina os papeis
que serão exercidos por homens e mulheres (SANTOS, 2008).
Portanto, através dos movimentos feministas foi possível observar as
condições vividas pelas mulheres no âmbito social e organizacional. Melo (2014)
assegura que as ondas feministas foram de grande importância para que as
mulheres pudessem alcançar outros espaços que ocupam nos dias atuais. Diante
disso, é observado que as mulheres obtiveram espaço e visibilidade em qualquer
área de trabalho através da luta pelos direitos, como também pela busca por
igualdade salarial e na divisão das tarefas do lar.
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3.2 A Mulher no atual mercado de Trabalho Brasileiro
É visto que, no Brasil, as mulheres têm aumentado a participação no mercado
de trabalho, demonstrando uma expressiva progressão, como também, no seu perfil
enquanto trabalhadoras, estando inseridas em vários setores, mesmo que não seja
de forma significativa (HOFFMAN, 2004; QUIRINO, 2012).
Hoffman (2004), relata que na década de 1970, as mulheres trabalhadoras e
ativas no mercado de trabalho eram em sua maioria jovens, solteiras e com pouco
grau de instrução escolar, no entanto, por volta do ano de 1980, houve o
crescimento da participação das mulheres que tinham idade maior que 25 anos,
eram casadas, tinham maiores níveis de escolaridade e de instrução e possuíam
maiores rendas no trabalho remunerado.
De acordo com Nascimento (2015), após as mulheres terem a liberdade pela
utilização de métodos contraceptivos e sua consequente inserção no mercado de
trabalho, o capitalismo viabilizou um contexto de vida diferente para as mulheres, no
entanto, trouxe aspectos negativos, como as diferenças de remuneração, a
inferioridade no trabalho e a exploração da mão de obra feminina. Essa mudança é
representada no âmbito cultural, estimulando as mulheres a busca por maiores
formações, desenvolvimento de suas capacidades e ambição por cargos maiores
dentro das organizações.
É possível observar através de dados que a mulher teve aumentou sua
participação no mercado de trabalho de forma significativa, conforme afirma
Cappelle (2007, p. 505):
No ano de 1991, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(1998), revelou que as mulheres representam cerca de 17% dos
empregados brasileiros, sendo essa taxa elevada em 1998 para 22,4%. A
ocupação da figura feminina no mercado também demonstra um
crescimento, onde, em 1992 era cerca de 43,4% e em 2003 passou para
44,5%, em contrapartida, o percentual de ocupação masculina no trabalhou
decresceu em 2,1% do ano de 1992 para 2003 (IBGE, 2003).

Cappelle (2007) e Jesus (2016) realizou uma pesquisa na qual corrobora com
todas as outras citadas, eles analisaram a participação da mulher no mercado de
trabalho brasileiro nos anos de 1980 a 2014, onde, os dados foram analisados
através do PNADs (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Como resultado,
foi observado em suas pesquisas a elevada participação feminina no mercado de
trabalho durante este período e uma das causas que contribuíram para este

16

aumento foi o controle realizado através da taxa de natalidade. De acordo com Alves
(2014), a transição demográfica ocorre através da diminuição da taxa de mortalidade
e após um certo período na sociedade ocorre a queda da taxa de natalidade. Estas
mudanças nas taxas que acontecem e influenciam toda a sociedade, mas tem
influência significativa na vida da mulher que consegue através da diminuição do
número de filhos se dedicar ainda mais a carreira profissional e aos estudos.
Nos estudos realizados por Jesus (2016) é possível observar os dados da
PNAD, que em 1981 o número médio de pessoas por famílias era de 4,3 membros,
sendo esse número reduzido em 2014 para 2,9 membros. Ainda na mesma
pesquisa da autora apresentou que entre 1985 a 2014 o número de famílias
chefiadas por mulheres aumentou.
É importante ressaltar que no início do século XX, ocorreu uma nova
configuração do papel feminino dando início a partir de então de um aumento na
participação dos homens nas atividades domésticas, uma vez que, as mulheres
conquistaram o mundo dos negócios. Neste aumento das mulheres, foi possível
verificar a inserção delas em tarefas que antes eram ocupadas apenas por homens,
como nas áreas de construção civil, transporte e metalúrgicas. A partir de então,
houve um aumento de escolaridade pelas mulheres, visando uma futura crescente
participação em áreas mais qualificadas e mais remuneradas (MULHERES, 2016).
Bruschini e Puppin (2004), cita que historicamente as mulheres tiveram um
aumento na participação do mercado brasileiro em meados dos anos 70 onde
passaram a reclamar da baixa qualidade de condições de trabalho. Nos anos 80,
houve um aumento na participação da mulher no mercado de trabalho e em
melhores cargos nas organizações, além de sua maior ascensão em profissões de
níveis superiores no País. Foi também observado que o perfil das mulheres no
mercado de trabalho eram, mulheres mais velhas, casadas, com filhos e
responsáveis pelos cuidados do lar.
Ainda pelos estudos realizados por Bruschini e Puppin (2004) nas últimas
décadas do século XX o Brasil passou por mudanças na situação da mulher
integrante no mundo do trabalho. Foi registrado uma queda da taxa de fecundidade,
onde em 1980 era de 4,4 filhos por mulher e no final da década de 90 foi para 2,3
filhos por mulher; também foi visto uma redução do tamanho de famílias, maiores
expectativas de vida das mulheres, e consequentemente aumento de percentual de
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famílias que são chefiadas por mulheres. Apesar dessas mudanças, as mulheres
continuaram mercado de trabalho de forma precária e desigual.

3.3 Desafios enfrentados pelas Mulheres
3.3.1 Família, Trabalho e Estudos
Alguns autores relatam que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho
mudou a vida delas, tendo em vista que passaram a ter independência financeira e
como consequência disso, autonomia sendo livres para a toma de decisões
(SOUZA; SANTOS, 2014). No entanto, neste mercado, as trabalhadoras
encontraram várias limitações, principalmente as que eram voltadas ao contexto
familiar (casamento, filhos e serviços domésticos). Sendo assim, se viram obrigadas
a lidar com a dupla jornada de trabalho, uma no trabalho onde possuíam vínculo
empregatício e outro em casa nos cuidados com do lar e dos filhos (QUEIROZ;
ARAGÓN, 2015). Na busca incessante para conciliar o meio profissional e o familiar,
as mulheres ganharam desvantagem, visto que elas precisam administrar a maioria
das responsabilidades familiares e profissionais, sendo necessário o cumprimento
de forma eficiente nos dois âmbitos (pessoal e profissional) (JESUS, 2016).
Segundo Probst (2003) as mulheres possivelmente têm uma vida profissional
mais estressante devido às pressões sofridas em ambos os ambientes. Devido a
grandes responsabilidades que elas enfrentam, podem acarretar em sobrecarga
emocional e esse fator pode reduzir as oportunidades das mulheres, visto que os
seus concorrentes possuem mais tempo livre para se dedicar integralmente ao
âmbito profissional. Nesse contexto, o autor Boniatti et al. (2014) destaca alguns
empecilhos que podem ser encontrados pelas mulheres, entre eles estão: o
preconceito, falta de oportunidade e a dificuldade de conciliar o tempo entre a família
e o trabalho.
Além disso, muitas mulheres são ou pretendem ser mães. No entanto, elas
passam por desafios e grandes obstáculos na área profissional após a chegada do
filho (a). Um exemplo disso é a parte de conciliar a maternidade com o trabalho
externo; em alguns casos, as mulheres acabam abdicando da ambição na carreira
profissional para dedicar-se exclusivamente a criança, ou, até mesmo, pedem
demissão, já que a maioria ocupa cargos que não possui grande remuneração e não
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permitem a contratação ou a terceirização do cuidado com os filhos (QUEIROZ;
ARAGÓN, 2015).
Normalmente, as mulheres tendem a buscar por trabalhos que tenham
jornadas de trabalhos mais flexíveis conforme cita Araújo (2017). Devido à ausência
de oportunidade ou até mesmo por conta da dificuldade de conciliar várias funções
exercidas, as mulheres optam por outros meios para obter ganho financeiro. Diante
disso, acabam adentrando no mercado informal que não possui relações contratuais
de vínculo empregatício e há pouca interferência governamental no seu
funcionamento (JESUS, 2016). Essa grande taxa de mulheres que estão no
mercado informal é resultado de dificuldades enfrentadas na inserção no mercado
de trabalho, falha na legislação, além do alto índice de desemprego e precariedade
de postos de trabalho.
É perceptível que as vezes uma ocupação de determinados cargos as
mulheres são mais cobradas e consequentemente são mais treinadas do que os
homens para a mesma função. Puccini, Aron e Santiago (2015) relatam que,
atualmente, as vagas de estudos para o ensino médio na sua maioria estão sendo
ocupadas, pelo sexo feminino. As mulheres estão buscando cada vez mais estudar
e obter melhores e maiores qualificações e competências, objetivando a ocupação
de cargos e salários melhores. Contudo, os autores salientam que essas conquistas,
às vezes, demoram ou são impedidas de serem atingidas, devido à carga física e
emocional despejada sobre a mulher, e também devido à difícil conciliação da vida
profissional e pessoal.
Com relação ao nível de instrução, Barros e Mourão (2018) enfatizam que a
presença feminina é grande no ensino superior e na pós-graduação, e isso é de
grande importância, visto que a educação superior representa uma porta de entrada
para cargos mais valorizados. No entanto, mesmo com o elevado grau de instrução
observado nas mulheres, os homens continuam a ocupando cargos que possuem
maiores responsabilidades.
Probst (2003) e Mattei (2016) relatam que a queda da fecundidade e o
aumento do grau de instrução são grandes indícios de que elas estão cada vez mais
buscando se dedicar cada vez mais ao meio profissional. Os autores salientam que
esses fatores são cruciais para a evolução da história feminina no mercado de
trabalho, pois, elevando o grau de instrução e reduzindo o número de filhos, elas
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possuem maiores oportunidades de inserção em posições superiores e também
mais tempo para se dedicar ao âmbito profissional.

3.3.2 Diferenças Salariais e de Gênero
Segundo Probst (2003), desde o tempo que houve a inserção da mulher no
mercado de trabalho formal e informal tem sido observada um elevado grau de
discriminação, tanto em relação a qualidade das ocupações, quanto em relação a
desigualdade salarial entre os homens e as mulheres. As mulheres tiveram um
reconhecimento significativamente tardio (quando comparado aos homens) no que
diz respeito a sua importância no âmbito profissional e isso se deve ao contexto
histórico relacionado. Como consequência disso, desde à entrada das mulheres no
mercado, elas têm passado por episódios de dificuldades, desigualdades e
preconceito.
A discriminação é descrita e representada pela diferença no tratamento entre
um determinado grupo de pessoas que possuem relação profissional e são dotados
das mesmas habilidades, nível de formação, experiência e produtividade. No
entanto, possuem diferenças de remuneração e tratamentos, devido a diversos
fatores, como gênero e raça (SANTANA JUNIOR; CALADO, 2017).
No Brasil, a taxa de participação por gênero entre os anos de 1995 a 2011
demonstra que apesar de as mulheres experimentarem um crescimento na atividade
profissional entre 1995 e 2005, ela ainda é bastante inferior à dos homens (Figura
2). Fontoura e Gonzalez (2009) sugerem que o que pode estar havendo é uma
defasagem entre o aumento da participação feminina e a criação de novos cargos
de trabalhos, além disso, podem estar havendo discriminação por gênero ou as
mulheres podem estar sofrendo com a dupla jornada de trabalho que acabam por
impedi-las de se inserirem em certas ocupações (SEDLACEK; SANTOS, 1991;
SCHMITT; RIBEIRO, 2004).
Figura 2 – Taxa de participação feminina no mercado de trabalho por gênero no
Brasil (1995 – 2011)
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Fonte: Dados obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs).

Na Figura 3 é possível verificar que as mulheres trabalham em média menos
horas que os homens e que as quantidades de horas trabalhadas são mais elevadas
na idade produtiva (entre 20 a 50 anos) tanto para homens quanto mulheres. Porém,
é importante salientar que devido a diferença de rotina na vida das mulheres em
comparação a dos homens, como por exemplo durante a fase da maternidade que
existe

uma

maior

dedicação,

atenção

e

cuidado,

esse

fator

dificulta

significativamente a inserção feminina no mercado de trabalho.
Figura 3 – Horas médias de trabalho semanal por gênero (2011)

Fonte: Dados obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs) de
2011.
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Ainda, sobre as desigualdades de gênero, Souza e Santos (2014) apontam
que a inclusão da mulher no mercado de trabalho é caracterizada por um elevado
grau de discriminação no que diz respeito à qualidade dos cargos e, principalmente,
no que se refere à diferença salarial entre homens e mulheres. Ainda que as
mulheres tenham crescido profissionalmente, exerça várias atividades, e, ainda
tenham conseguido um alto grau de instrução, a remuneração parece não está
atrelada a evolução. É certificado que as mulheres chegam a ganhar 30% a menos
que os homens, e exercendo as mesmas atividades (MEIRELES, 2018).
Além disso, a disparidade salarial é eminente que quando se observa que
além da progressão feminina no trabalho ser mais tardia, as mulheres ocupam
menos de 14% dos cargos de diretoria nas 500 maiores empresas brasileiras
(SOUZA; SANTOS, 2014). Não obstante, a desigualdade de remuneração no Brasil
afeta, principalmente, os cargos de salário mais baixos, pois, nesses cargos, as
mulheres recebem o equivalente a 61% dos salários dos homens (PROBST, 2003).
Por efeito de todas as questões que envolvem diferença salarial, Souza e
Santos (2014) relatam que apenas as dedicações femininas não são suficientes para
eliminar as disparidades existentes:
As mulheres além de executarem um excelente trabalho profissional, são
mães, esposas e ainda donas de casa, porém, isso não é levado em
consideração. É observado que mesmo executando um trabalho produtivo
nas empresas e sempre buscando aumentar o nível de instrução e
conhecimentos de forma que potencialize a excelência no trabalho, ainda
assim, esses fatores não são suficientes para que a igualdade profissional e
salarial seja alcançada (SOUZA; SANTOS, 2014, p. 16)

Ainda, nesse contexto, Souza e Santos (2014) destacam que, apesar de ter
havido uma evolução histórica e benéfica em relação a inserção feminina no
trabalho, a desigualdade salarial, o preconceito profissional e de gênero ainda são
evidenciados. Eles ainda afirmam, que para que haja a conquista feminina m relação
a esses fatores, é necessário a reivindicação e o desafio na busca por reverter o
quadro de desigualdade.
Lazzarin (2016), ressalta que a legislação é falha e ineficiente no que diz
respeito às normas relacionadas à mulher no mercado de trabalho. O autor ainda
destaca que a lei, além de não contribuir, acaba, de forma indireta, em alguns casos,
colaborando para a discriminação feminina. Sendo assim, se faz necessária a
revisão das leis que tangem essas questões, de modo a buscar conter as diferenças
existentes.
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Além disso, deve-se haver uma transformação na própria sociedade, no
intuito de acabar os paradigmas existentes. Também é necessário que seja
realizado um remanejamento das políticas públicas implantadas pelo Estado,
findando o reconhecimento feminino na esfera pública (DIEH; SENNA, 2016).
Para a mudança que as mulheres precisam no âmbito laboral, os autores
Silva Filho, Queiroz e Clementino (2016) ressaltam que, faz-se necessária a
interferência de políticas públicas que busquem melhorar as condições de emprego
em áreas que são ditas como masculinas, objetivando reconhecimento social e
salarial das mulheres e, consequentemente, a redução da disparidade que foi
implementada pela sociedade, visto que as mulheres, assim como os homens, são
importantes para a economia e para o desenvolvimento social do país.
Ainda que diante de muitos obstáculos, as mulheres estão cada vez mais
buscando a sua evolução, aprimorando suas habilidades e seu intelecto para
garantir sua marcante e expressiva contribuição no mercado de trabalho.

3.4 Pesquisa Aplicada - As Mulheres no Mercado de Trabalho
A pesquisa foi realizada com mulheres que atuam no mercado de trabalho em
diversos cargos e seguimentos coletando informações sobre a inserção da mulher
no mercado de trabalho, identificando seus avanços, desafios e perspectivas sobre
sua atuação. Os resultados descritos abaixo foram aparados nas informações
obtidas através do questionário aplicado. A pesquisa foi realizada com um total de
cem mulheres onde foi iniciada no dia 20 setembro e finalizada em 27 de setembro
de 2020. O questionário foi desenvolvido com perguntas de múltipla escolha e
questões abertas para uma melhor avaliação conforme suas opiniões. Na totalidade,
foram aplicadas 18 perguntas sendo 8 sociodemográficas e 10 específicas, onde
tiveram 16 questões fechadas e 2 abertas. Após levantamento e análise dos dados
obtidos, foram gerados gráficos que demonstram as respostas das mulheres que
participaram da pesquisa e geraram os resultados alcançados a seguir:

3.4.1 Identificação Sociodemográfica
1) Qual sua faixa etária?
A faixa etária das participantes variou significativamente, onde, 40%
apresentavam idades entre 25 a 31 anos; 33% apresentavam de 18 a 24 anos; 27%
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apresentam de 31 a 40 anos de idade (Figura 4). Com isso, é possível observar que
a maioria das participantes são jovens onde a faixa etária máxima assinalada é de
40 anos.
Figura 4 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 1

Fonte: Os autores, 2020.

2) Qual seu estado civil?
Grande parte das mulheres relataram serem solteiras (72%), 14% são
casadas, 12% possuem união estável e 2% são divorciadas (Figura 5).
Figura 5 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 2

Fonte: Os autores, 2020.

3) Tem filhos?
Quando questionadas se possuíam filhos, 87% citou não ter nenhum filho, 8%
das mulheres possuem 1 filho, 3% possuem 2 filhos e 2% das mulheres
entrevistadas relataram possuir 3 filhos (Figura 6).
Figura 6 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 3
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4) Qual seu nível de escolaridade?
Sobre o nível de escolaridade das mulheres participantes, 33% possuem
ensino superior - completo, 24% possuem pós-graduação, 24% possuem a
formação de técnico, 15% possuem ensino superior - incompleto e 2% possuem
ensino médio - incompleto (Figura 7).
Figura 7 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 4

Fonte: Os autores, 2020.

5) Você exerce atualmente algum tipo de atividade remunerada?
Quando questionadas sobre se exerciam algum tipo de atividade remunerada,
86% das mulheres entrevistadas afirmaram que sim e 14% relataram que não
(Figura 8).
Figura 8 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 5

Fonte: Os autores, 2020.

6) Neste trabalho você é...

As mulheres foram questionadas também sobre o vínculo empregatício no
trabalho que exercem. A respeito disso, 47% assinalaram serem empregadas com
carteira assinada, 12% não possuem vínculo empregatício, 12% são autônomas
empreendedoras, 9% são empregadas sem carteira assinada e 8% são funcionárias
públicas. Além dessas, 5% relataram serem estagiárias, 3% profissionais liberais e
2% trabalham com a família (Figura 9).
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Figura 9 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 6

7) Qual sua renda familiar mensal?
Quando questionadas sobre a renda familiar mensal, 30% das mulheres
relataram possuir renda até 1 salário mínimo, 29% possuem renda mensal acima de
3 salários mínimos, 24% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 17% possuem
renda mensal de 2 a 3 salários mínimos (Figura 10).
Figura 10 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 7

Fonte: Os autores, 2020.

8) Você é a principal ou a única responsável pela contribuição da renda
familiar?
As mulheres foram questionadas se eram a principal ou única responsável
pela contribuição da renda familiar. A respeito disso, 77% assinalaram não serem a
principal ou única responsável pela manutenção financeira, enquanto que 23%
afirmam serem a principal responsável pela contribuição da renda familiar (Figura
11).
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Figura 11 – Identificação Sociodemográfica – Pergunta 8

3.4.2 As Mulheres no Mercado de Trabalho
Nesta seção, é apresentado os principais resultados da pesquisa. Onde, o
intuito é de identificar e avaliar o perfil das mulheres envolvidas sobre a inserção das
mulheres no mercado de trabalho.
1) Você acha que existe desigualdade de gênero em relação ao mercado de
trabalho?
Quando questionadas se as mulheres percebiam desigualdade de gênero em
relação ao mercado de trabalho, 73% concorram fortemente, 18% concordam e
apenas 7% afirma que nem concorda e nem discorda que exista essa diferença
atrelada ao gênero (Figura 12).
Figura 12 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 1

Fonte: Os autores, 2020.

Barros et al. (2007), explicam que o motivo de haver diferenças de
remuneração no trabalho pode ser definido por dois conceitos, o primeiro explica
que as desigualdades são resultado das diferenças de produtividade e nesse caso
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se entende que é natural que os trabalhadores com maior nível de escolaridade
recebam maiores remunerações.
O segundo conceito é resultante da discriminação ou da segmentação no
salário dos trabalhadores que possuem a mesma produtividade, no entanto, ela
acontece quando o mercado remunera de forma diferente os trabalhadores que
podem ser substituídos entre si, ou seja, que se viessem a ser trocados entre si não
iriam alterar o nível da produção e execução da tarefa atribuída (BARROS et al.,
2007).

2) Na sua empresa, há equidade salarial entre mulheres e homens?
Também foram indagadas a respeito da equidade salarial entre mulheres e
homens, sobre isso, dividiu opiniões entre as cem mulheres entrevistadas. Para tal
questionamento, 30% afirmam que nem concordam e nem discordam, 23%
discordam, 20% concordam, 17% concorda fortemente e 10% discordam fortemente
(Figura 13).
Figura 13 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 2

Barros e Mendonça (1996), revelam que não existe nenhuma diferença, seja
ela educacional e/ou local que explique a disparidade salarial existente entre
homens e mulheres. Porém, apesar de não haver motivos que comprovem essa
diferença Barros et al. (2007) relatam que a remuneração das mulheres é bastante
inferior à dos homens.
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3) Sobre a imagem da sociedade em relação à força de trabalho da mulher.
Você acha que a mulher é vista como uma força de trabalho secundária?
Em relação a como a força da mulher no trabalho é vista pela sociedade, as
mulheres foram indagadas se achavam que a sociedade a considerava como uma
força de trabalho secundária. Sobre isso, 43% concordam fortemente, 46%
concordam, o que corresponde a quase 89% das respostas. Uma pequena parcela
discorda (5%), nem concorda e nem discorda (4%) e discorda fortemente (2%)
(Figura 14).
Figura 14 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 3

Como forma de entender a inserção da mulher no mercado de trabalho,
verificou-se que a mulher foi imposta a vida privada, sendo levada apenas aos
cuidados do lar e por isso, acabou sendo inserida e vista no mercado de trabalho
como uma força secundária, para suprir a conjuntura social de um momento familiar
(MELO, 2018).
4) Você acha que o estado civil influencia na inserção da mulher no mercado
de trabalho?
As mulheres foram questionadas se achavam que o estado civil influenciava
na sua inserção no mercado de trabalho. A respeito disso, 36% relataram que
concordam, 31% concordam fortemente, 17% discorda e 16% nem concorda e nem
discorda (Figura 15).
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Figura 15 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 4

No ano de 1979 foi dado o início para um grande avanço na legislação, com
relação aos direitos humanos das mulheres. O decreto da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi assinado em
março de 1983, e em 20 de março de 1984 foi promulgado (nº 89.460) (BRASIL,
2018).
No artigo primeiro da Convenção expressa que "discriminação contra a
mulher" significa toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que
tenha como intenção ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento exercido
pela mulher, independentemente de seu estado civil, tendo como base a igualdade
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural e civil ou em outro campo (BRASIL,
2018).
É possível notar que, Convenção tinha como objetivo garantir os direitos da
mulher na busca da igualdade de gênero e repreender qualquer discriminação
contra as mulheres em todas os âmbitos que ela ocupa.

5) Você acha a mulher que é mãe acaba sendo um fator que influencia na
inserção e crescimento da mulher no mercado de trabalho?
As entrevistadas foram perguntadas se o fato da mulher ser mãe acaba sendo
um fator que influencia a sua inserção no mercado de trabalho. Quanto a isso, quase
metade delas (49%) afirmam que concordam fortemente, 27% concordam, 15%
discorda e 8% nem concorda e nem discorda (Figura 16).

30

Figura 16 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 5

Ainda sobre o decreto n° 89.460, a convenção assegura que tendo como
intenção impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou
maternidade e resguardar a efetividade e seu direito a trabalhar, o artigo 11° na
segunda parte, proíbe, sob sanções jurídicas, a demissão da mulher do trabalho por
motivo de gravidez ou licença de maternidade. Além de garantir todos os direitos
reservados a mulher no período de gravidez, tais como: licença de maternidade,
com salário pago ou benefícios sociais que sejam comparáveis, e a proteção e
cuidado especial durante a gravidez em trabalhos que possuam risco a saúde da
mulher (BRASIL, 2018).

6) Houve mudança na sua rotina pessoal ao ser inserida no mercado de
trabalho?
Em relação a mudança na rotina pessoal após ser inserida no trabalho, 67%
das mulheres afirmam ter havido mudanças, enquanto que, 33% dizem que não
(Figura 17).
Figura 17 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 6

7) Se sim, cite ao menos 1 mudança identificada.
Fonte: Os autores, 2020.
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A mulher inserida no mercado de trabalho possibilitou a participação em
outras esferas que antes não lhes eram possíveis, por questões financeiras. Sobre
isso, podemos citar, ingresso no ensino superior, qualificações, especializações,
participação em atividades físicas, entre outros. Todas essas atividades somadas ao
trabalho CLT requer muito tempo de ocupação. Portanto, é natural que com a
inserção no mercado, sua rotina pessoal tenha sofrido mudanças bruscas.
Além disso, a mulher que é mãe tem sua rotina pessoal ainda mais corrida
devido a dedicação de tempo ao filho. Garcia e Viecili (2018) acreditam que é
possível conciliar o papel de mãe e a rotina profissional de maneira saudável a
depender da rede de apoio familiar a qual está inserida. A organização bem como a
família precisam auxiliar e compreender que a mulher poderá ter novas demandas a
enfrentar e novos empecilhos que podem vim após a maternidade.

7) Se sim, cite ao menos 1 mudança identificada.
Sobre a pergunta anterior, as mulheres puderam citar ao menos uma
mudança que pode ter ocorrido após a sua inserção no mercado de trabalho. Dentre
as citadas, as mais relevantes foram: menor tempo para realização de atividade
física em geral (7,6%), rotinas domésticas com tempo reduzido para realização
(5,7%), mudança de horários na rotina (3,8%) e menor tempo de sono (dorme tarde
e acorda cedo) (3,8%) (Figura 18). Outras mudanças evidenciadas foram: tempo
para cuidar dos filhos, horários em transporte, gestão de tempo, pouco tempo para
lazer e maiores responsabilidades. Em regra geral, as entrevistadas citaram ao
menos um dos fatores destacados acima.
Figura 18 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 7

Fonte: Os autores, 2020.
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8) Vive ou vivenciou algum episódio referente a atos de violência/
discriminação contra a mulher no ambiente de trabalho?
As mulheres foram questionadas se já vivem ou se já vivenciaram algum tipo
de violência/ discriminação no ambiente de trabalho. A maioria das entrevistadas,
cerca de 63% afirmam que sim, enquanto que 33% relatam que não vivem ou
vivenciaram violência ou discriminação (Figura 19).
Figura 19 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 8

Fonte: Os autores, 2020.

A discriminação tem por definição o tratamento desigual a um grupo
específico de pessoas que possuem relação profissional e são dotados das mesmas
habilidades, nível de conhecimento, experiência e produtividade.
O fator discriminação é elevado, na maioria das regiões do Brasil. As
mulheres possuem remunerações menores quando comparadas aos homens
mesmo que elas possuam elevado grau de instrução e estudo na área. A diferença
salarial evidenciada pode ser devido ao fato dos homens terem mais experiência
que as mulheres, além de possuírem menos obrigações e consequentemente mais
tempo para dedicação aos estudos. O preconceito, a falta de oportunidade e a
dificuldade de conciliar o tempo entre família, emprego e cuidados pessoais são os
maiores obstáculos enfrentados pelas mulheres.

9) Quais foram os atos de violência que você já sofreu ou observou no
ambiente de trabalho?
Ao serem questionadas sobre quais atos de violência que já sofreram ou
chegaram a observar no ambiente de trabalho com outra mulher, a agressão verbal
(comentários desagradáveis ou preconceituosos) foi a mais votada com 70%, em
seguida o assédio com 65%, a censura com 27% dos votos, perseguição com
ameaça 9% e por fim com apenas 1% a agressão física (Figura 20). Nesta pergunta
as entrevistadas poderiam assinalar mais de uma opção, uma vez que, podem
existem mais de um tipo ato num mesmo local ou numa mesma situação.
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Figura 20 – As Mulheres no Mercado de Trabalho – Pergunta 9

O tema assédio sexual traz à tona mais um desafio apresentado na vida da
mulher. Santos (2018) relata que a repetição de um comportamento não autorizado
se configura como assédio. O autor deixa evidente que a ação feita apenas uma
vez, como por exemplo um toque no cabelo, não se caracteriza assédio sexual. Mas
a ação repetidas várias vezes sem a aprovação do outro se representa como
assédio sexual (SANTOS, 2018).
Em casos de agressão, Santos (2018) destaca que a decisão de denunciar,
acaba sendo deixada de lado algumas vezes. Uma vez que, o opressor tem ciência
da sua condição vulnerável dentro da empresa, e tem receio do julgamento e de ser
a culpada pelo que aconteceu, além de que, muitas das mulheres casadas, temem
as reações de seus esposos. E com isso, para não gerar ainda mais desconforto,
acabam não denunciando e pedindo demissão do emprego.

10)

Quais são seus medos quando o assunto é trabalho? Aliás, o que ser

mulher implica nesse universo?
Por fim, as mulheres foram questionadas sobre quais medos quando o
assunto é trabalho, e o que ser mulher implica nesse universo. Foram entrevistadas
100 mulheres atuantes no mercado de trabalho, as respostas obtidas foram das
mais variadas, onde, foram recebidas 71 respostas (resposta aberta). Abaixo estão
elencadas as mais citadas:


Não ter voz ativa, reconhecimento, valorização salarial, crescimento
profissional e respeito.
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Trabalhar 2x mais, ter um posicionamento mais firme e constantemente ter
que pedir por espaço de fala.



Assédio de superiores/ Ameaças



Opressão



Desvalorização profissional e pessoal



Vulnerabilidade



Pressão psicológica



Ser mãe



Dedicação aos filhos



Medo de não contratação como CLT (carteira assinada)



Subestimação da capacidade intelectual e física



Demissão



Preconceito



Segurança, respeito, igualdade e reconhecimento



Medo que a minha capacidade profissional seja medida pelo meu gênero.
Diante do citado como medo das mulheres no mercado de trabalho, podemos

observar que, além do desafio enfrentado pela disparidade de salário, existem
outros grandes desafios a serem vencidos, são eles: a violência contra a mulher, o
preconceito, a discriminação, a censura e entre outros. Em pleno século XXI homens
e mulheres convivem com uma nova realidade, exigindo que ambas as partes
apresentem atitudes para contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.
Após a analisar o resultado obtido pela pesquisa e interpretar os dados podese perceber que mesmo diante de muitas mudanças no contexto social, cultural e
empresarial, a figura feminina ainda possui um grande caminho a ser percorrido e
conquistado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, concluímos que essa pesquisa consegue destacar quais
são os avanços, desafios e perspectivas da atuação e da valorização da mulher na
sociedade moderna. O tema proposto contribui não só para as mulheres, mas
também para as áreas em que elas atuam, organizações, meio acadêmico, entre
outros. Essa pesquisa evidencia quais são os fatores enfrentados pela mulher de
forma que contribui e direciona novos estudos, trazendo a luz do conhecimento
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científico e expondo, para as entidades públicas, governamentais e econômicas, o
que precisa ser modificado, para inclusão das trabalhadoras em todos os setores de
forma que gere impacto na sociedade como um todo.
Além disso, esse tema contribui de forma significativa a administração de
empresas, isso porque ela procura alinhar pessoas, processos e estratégias.
Contudo, a organização deve observar o cenário mercadológico e multifacetado
existente, procurando minimizar a disparidade que ainda existe e que foi citada no
presente estudo.
Nesse contexto, conclui-se que, a discriminação em relação à mulher está
ligada a uma questão cultural e histórica. A realidade da sociedade infelizmente traz
essas diferenças associadas ao gênero, pois ele ainda é um critério utilizado
principalmente no âmbito profissional e, desta forma, acaba dificultando o acesso
das mulheres ao mercado de trabalho e quando já inseridas, dificulta a sua
ascensão para conquistar cargos de melhor reconhecimento.
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