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RESUMO 
Esse artigo tem o objetivo de apresentar as dificuldades enfrentadas por mulheres no 
mercado de trabalho e mostrar a desigualdade salarial e cargos oferecidos pelos 
empregadores aos homens e mulheres. O método de pesquisa foi realizado de forma 
qualitativa, com a natureza descritiva e bibliográficas, fundamentados em livros, 
artigos e sites, demonstrando análise de dados, coletados informações de fontes 
confiáveis. Ao final do trabalho, poderá ser identificado o que as Leis trabalhistas estão 
fazendo para que os direitos sejam realizados de forma igualitária, quais os projetos 
ou ações podem ser tomadas para as organizações possam mudar a desigualdade 
salarial, cargos de gerência e o comportamento da sociedade com relação ao 
tratamento prestado ao gênero feminino. Ao concluir a pesquisa, foi possível observar 
que um número considerável de mulheres não possui uma profissão ou que não estão 
no mesmo nível salarial que o gênero masculino. 
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ABSTRACT 

This article aims to present the difficulties faced by women in the labor market and 
show the inequality of wage genders and burdens offered by employers. The research 
method was carried out qualitatively, with a descriptive and bibliographic nature, based 
on articles and websites, demonstrating data analysis performed by information 
providers. At the end of the work, it can be identified what the Labor Laws are doing 
so that rights are realized equally, which projects or actions can be recovered so that 
they can change wage inequality, cut loads and the behavior of society regarding the 
treatment provided to the female gender. At the end of the survey, it was possible to 
observe that a considerable number of women do not have a profession or are not at 
the same level as the male gender. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse artigo pretende abordar sobre a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, como são enfrentadas as dificuldades e mostrar os desafios no meio das 

organizações públicas e privadas. 

A abordagem do tema carrega várias histórias de resistência a uma política 

de empresas que aborda a mulher trabalhadora como frágil. Apresentar como a 

sociedade faz delimitações a participação do gênero feminino no mercado de trabalho, 

conceituando a atuação do governo sobre aplicações das Leis que protegem os 

direitos trabalhistas de todos os gêneros.   

Na atualidade é possível ver a evolução da participação da mulher em várias 

áreas do meio trabalhista, se destacando e trazendo bons resultados aos 

empregadores. No entanto, ainda é notório que diversas empresas ainda fazem 

comparações entre os gêneros femininos e masculinos, deixando de fora a atuação 

das mulheres nas organizações. 

O mercado de trabalho enfrenta crises financeiras constantemente, o que 

afeta milhares de pessoas que sobrevivem do salário. Desta forma, este cenário 

dificulta as mulheres a serem reconhecidas pelo seu profissionalismo no momento em 

que essas empresas estão com dificuldades no mercado, como também, diminuem 

as chances de uma parcela das mulheres ser contratada em seu primeiro emprego. 

O artigo tem como objetivo geral relatar o papel da mulher no mercado de 

trabalho, no mundo e no Brasil. E como objetivos específicos: identificar as barreiras 

enfrentadas no meio organizacional pelo gênero feminino; mostrar as diferenças 

salariais, segundo o gênero; e apresentar projetos ou ações que venham auxiliar as 

mulheres no mercado de trabalho. 

Mesmo com o crescimento considerável de mulheres no mercado de trabalho 

foram realizadas pesquisas pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para saber 

as causas do número de mulheres não superar a participação do homem. 

O método exploratório desta pesquisa é baseado em uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se a base teórica de livros, artigos e sites, baseando-se nos 

artigos trabalhistas aprovados pelo Senado Federal. 

O presente artigo consiste em seis sessões, a primeira apresenta a introdução 

do trabalho, contendo a contextualização do problema, justificativa, os objetivos gerais 

e específicos, e a metodologia. Na segunda sessão será possível a leitura sobre o 



3 
 

referencial teórico do artigo. Na sessão três é apresentada a metodologia da pesquisa, 

na quarta sessão serão demonstrados os resultados apontados por pesquisas 

realizadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Organização Internacional do 

Trabalho - OIT e Global Entrepreneurship Monitor - GEM. Na quinta sessão será 

abordada a discussão dos resultados obtidos. Na sexta e última sessão apresentará 

a conclusão o artigo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e extremamente 

exigente em vários aspectos, como por exemplo, possuir formação de nível superior, 

sendo esta condição distante da realidade das classes sociais mais baixas, o que leva 

a se questionar o quão difícil é ingressar nesse meio econômico.  

A sociedade atual vive essa situação no mercado de trabalho por desenvolver 

os princípios capitalistas, com um sistema econômico liberal e fazendo com que a 

capacitação e a especialização das pessoas sejam fatores exigidos nas organizações. 

Segundo o pensador Erick de Moura Melo, o “Capitalismo reflete a natureza 

competitiva do homem e por isso o sistema, não por ser bom, mas por ser mais 

coerente” (MELO, 2016 Apud Miranda 2018).  

O gênero feminino, por sua vez, vem trazendo uma história de constantes 

embates para ingressar e permanecer no mercado de trabalho, sentindo por décadas 

uma resistência por parte das empresas e dos governos para promoverem uma 

igualdade de oportunidades e benefícios, como por exemplo havendo uma 

equiparação do nível salarial entre gêneros para funções exercidas semelhantes. 

Portanto, deve-se considerar, o desempenho do profissional, sendo este reconhecido 

por suas capacitações, habilidades e competências, deixando de lado qualquer 

descriminação no mercado de trabalho entre homens e mulheres. 

O mundo capitalista, tecnologicamente, moderno traz consigo extinção de 

vagas de emprego, sendo um cenário proposto para pessoas de diferentes classes 

sociais e gêneros, desta forma, aumenta-se a competição para participar do mercado 

de trabalho e também, surgem novos empreendedores, por falta de oportunidades 

para ingressarem nesse mercado, ou seja, nasce o empreendedorismo por 

necessidade.  
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Os profissionais têm pensado em suas carreiras de forma mais ampla e em 
formatos diferentes do que as organizações vêm oferecendo como trajetórias. 
Isso faz com que eles procurem oportunidades oferecidas pelo mercado, 
como profissionais liberais e/ou empreendedores, para estabelecerem seu 
posicionamento profissional e a construção de seu futuro profissional. 
(ANDRADE e CARVALHO NETO, 2015, p 23)  
 

Na história da conquista pelo espaço no meio organizacional é comum 

enfrentar vários obstáculos, sendo um processo de evolução constante vivido pelas 

mulheres. Atualmente, é possível dizer que as mulheres superaram várias 

dificuldades, porém ainda buscam por uma equiparação mais justa no mercado de 

trabalho. 

O mercado de trabalho comporta desde aquela mulher que cuida dos filhos 
de outra mulher que trabalha, passando pela que trabalha no chão de fábrica, 
ou em uma loja, até a que se tornou gerente de uma grande empresa ou 
executiva de uma multinacional. Comporta ainda a mulher que trabalha no 
campo com as mãos calejadas, a que trabalha duro em casa enquanto o 
marido sai para trabalhar, a que vende produtos de porta em porta, as 
consultoras de beleza que vivem e alimentam suas famílias com o dinheiro 
que produzem. Tudo isso é trabalho, e toda forma de trabalho é nobre. Toda 
mulher que trabalha é uma guerreira forte e merece respeito (SINA, 2005, p. 
10) 
 

Vale ressaltar que a mulher exercendo o trabalho de doméstica, mesmo que 

na sua residência, não é contabilizado pelo PIB – Produto Interno Bruto. Esse serviço 

pode ser identificado como um trabalho invisível, sendo culturalmente desvalorizado. 

Por muitos anos o gênero feminino foi considerado incapaz de trabalhar, 

porém esse pensamento foi mudando com o decorrer do tempo, quando mulheres 

tiveram que criar artes, produzir alimentos e outros bens para venderem essas 

mercadorias e se sustentarem em épocas de guerras, quando seus companheiros e 

filhos homens estavam a serviço do país. 

A pandemia do COVID19 que se iniciou no ano de 2020 obrigou diversos 

setores e organizações a acelerarem as transformações digitais, por isso entre 

algumas instituições foram fornecidas formação e capacitação no quesito tecnologia 

para contratação de pessoas, havendo um crescimento considerável na contratação 

para trabalhar no meio digital. No entanto, o aumento das oportunidades não significa 

paridade de gênero no setor. Os dados do portal Linkedin (2021) mostram que apenas 

20% das mulheres estão empregadas neste setor, e certas ocupações (como 

desenvolvedores web) têm mais de 90% das ocupações masculinas.  

Com relação à diferença salarial entre gêneros, no ano de 2021 houve uma 

tentativa de reduzir essa desigualdade salarial entre gêneros no mercado de trabalho 
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brasileiro, pois o senado brasileiro aprovou o Projeto de lei da Câmara n° 130/2011 

que multa as empresas que aplicarem diferença salarial entre os gêneros feminino e 

masculino com funcionários que exerçam a mesma função, podendo aplicar uma 

multa de até cinco vezes o valor da diferença paga pelo empregador. A lei segue para 

a sanção presidencial. 

Ressalta-se que esta nova lei citada anteriormente foi embasada no artigo 5° 

da Constituição Federal Brasileira, onde este aborda os direitos e as garantias 

fundamentais "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (ART. 5º/ CF). 

Pode-se, também, verificar um embasamento legal sobre a equiparação 

salarial no Art. 461 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho “sendo idêntica a 

função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 

etnia, nacionalidade ou idade”. 

Esse tratamento igualitário entre os gêneros citado em lei acaba não sendo 

uma realidade no mercado de trabalho brasileiro, principalmente em grandes 

empresas, pois nessas corporações ainda existem disparidades no tratamento salarial 

dos funcionários, segundo gênero. Outro exemplo comum a ser mostrado com 

evidência de desigualdade salarial é o futebol, que possui grandes clubes 

patrocinados por grandes empresas, onde um dos maiores jogadores brasileiros e do 

mundo recebe um alto salário e a maior jogadora brasileira e também, considerada a 

melhor desse mesmo esporte, não atinge o mesmo fator salarial.   

Seguindo uma outra linha de interpretação sobre a desigualdade salarial entre 

gêneros tem-se o autor Sowell (2014), indicando que a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres, se existe, é muito menor do que se imaginava porque depende 

da forma como os números são interpretados. Quando existe tal desigualdade, ela 

não pode ser atribuída à discriminação, mas deve ser atribuída a razões 

economicamente razoáveis, são aquelas que podem ser introduzidas no estudo 

científico comprovando que só pode ter um sucesso profissional quando se é 

capacitado e tem vantagens para entrar no meio empresarial. De qualquer forma, este 

é um debate que precisa ser conduzido de forma mais racional e com menos 

entusiasmo: o risco de lutar por uma legislação que promova a igualdade é demonizar 
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as empresas e empregadores, se ignorando e minando sua capacidade de geração 

de emprego e renda, conforme os princípios da economia de mercado. 

Segundo Jornal Globo (2020) presenciou-se o aumento considerável do 

número de mulheres que participam do mercado de trabalho. Somente no setor 

industrial esta participação cresceu 14,3% em 20 anos. Dados do site G1 publicados 

no dia 04.03.2021 afirma a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho 

aumentou pelo 5° ano consecutivo, porém cargos gerenciais e salários continuam 

abaixo da expectativa almejada por vários grupos femininos. Esse fato do aumento da 

participação das mulheres no mercado de trabalho não exclui o número de mulheres 

que fazem, somente, as tarefas domésticas, dentro dos modelos tradicionais. Como 

diz Bourdieu, “[...] as filhas de mães que trabalham têm aspirações de carreira mais 

elevadas e são menos apegadas ao modelo tradicional de condição feminina” 

(BOURDIEU, 2005, p. 108). 

Atualmente, algumas organizações públicas e privadas desenvolvem ações 

ou projetos que beneficiam mulheres com a primeira experiência para entrar no mundo 

organizacional. Tais empresas nacionais e internacionais fazem esses projetos 

visando habilitar mulheres para suas futuras profissões, tornando-as líderes. É de 

costume as ações serem fornecidas através de cursos profissionais e estágios entre 

as organizações que propõem a formação. 

 

3 METODOLOGIA 

O artigo aqui apresentado pode ser classificado de acordo com a área do 

conhecimento, como o comportamento da sociedade em relação ao tratamento do 

gênero feminino no mercado de trabalho. 

 A aplicação do método realizada no artigo foi de natureza exploratória-

descritiva e bibliográfica, abordando a temática do artigo com clareza, com 

explicações das causas que apontam o motivo de mulheres não alcançar a devida 

introdução no mercado de trabalho. 

Segundo GIL (2011, p.43) a pesquisa exploratória “tem o intuito de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

A pesquisa bibliográfica compreende o levantamento de toda a bibliografia já 

publicada em forma de livros, periódicos (revistas), teses, canais de congressos, 

indexados em bases de dados em formato on-line ou cd-rom. Sua finalidade é 



7 
 

proporcionar ao aluno ou ao pesquisador o acesso à literatura produzida sobre 

determinado assunto, servindo de apoio para o desenvolvimento de trabalhos 

científicos e análise das pesquisas. (UEG,2021) 

Quanto a abordagem, classifica-se a pesquisa de modo qualitativa, a partir de 

análise realizadas por provedores de dados e informações do Brasil e do mundo, 

abordando o comportamento humano no mercado de trabalho. 

Segundo Creswell (2014), a pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas 

que transformam o mundo visível em dados representativos, incluindo notas, 

entrevistas, fotografias, registros e lembretes. Os pesquisadores qualitativos buscam 

entender um fenômeno em seu contexto natural. 

Como ferramentas da pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, artigos e 

sites, estes contemplaram o trabalho com relatórios elaborados por organismos 

governamentais como: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e organismos não-

governamentais, como: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) da Organização das Nações Unidas (ONU), relatório da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e o programa de pesquisa Global Entrepreneurship 

(GEM). 

A pesquisa foi realizada, fundamentalmente, no mercado de trabalho 

brasileiro, no período de 2016 a 2020, porém, para se obter uma análise comparativa 

com outros mercados, levantaram-se alguns dados de outros países, destacando-se 

países da América Latina. 

 

4 RESULTADO  

Nesta seção, serão apresentadas pesquisas que relatam o cenário do 

mercado de trabalho mundial e brasileiro, segundo a variável gênero.  

De acordo com a pesquisa “Combatendo as normas sociais: um divisor de 

águas para as desigualdades de gênero” publicada pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD)3 em 2020 houve um desaceleramento da igualdade 

entre homens e mulheres, mostrando que apenas 14% das mulheres e 10% dos 

homens de todo o mundo não têm preconceito em relação às normas sociais de 

 
3 A metodologia do PNUD é amostral e foi realizada a domicílio. 
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gênero. O Índice de Normas Sociais de Gênero (GSNI)4 afirma “cerca de metade dos 

homens e mulheres do mundo acham que os homens são melhores líderes políticos, 

mais de 40% acham que os homens são melhores executivos de negócios e que os 

homens têm mais direito a um emprego quando os empregos são escassos.” (PNUD, 

2020) 

A seguir, apresenta-se o gráfico 1 que relata sobre o percentual de homens e 

mulheres no mundo que possuem algum preconceito com relação à mulher no 

mercado de trabalho. 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 O GNSI é a sigla de Gender Social Norms Index, objetivo principal é capturar o efeito das crenças sociais na 
desigualdade de género em múltiplas dimensões, nomeadamente: política, educativa, económica e integridade 
física. 
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Gráfico 1: Homens e Mulheres preconceituosos com Mulheres no Mercado de Trabalho. 
Fonte: PNUD, 2020. 
 

O gráfico 1 mostra que 86% das mulheres no mundo ainda sentem ou 

praticam alguma forma de preconceito contra outras mulheres no mercado de 

trabalho, já o percentual dos homens que pratica a rejeição contra as mulheres é um 

pouco maior, com 90%. Portanto, esta pesquisa do PNUD revela que apenas uma 

pequena parte da população mundial não realiza práticas de desigualdades entre 

gêneros no mercado de trabalho. 

Com relação ao mercado de trabalho brasileiro, segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada no quarto trimestre 

de 2018, a população feminina brasileira de 14 anos ou mais, representa mais de 80 

milhões de pessoas, desenvolvem práticas de trabalhos domésticos e cuidadoras, 

tendo em média 21 horas de trabalho semanais. A maioria dessas pessoas tem uma 

dupla jornada, trabalha fora e tem que fazer afazeres domésticos. Este fato, pode ser 

considerado um impedimento ao aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho. Segundo a mesma pesquisa, a taxa da participação feminina no mercado de 

trabalho brasileiro é de 52% e os homens 71%, o que leva a avaliar que ainda é inferior 

o número de atuação de mulheres nesse mercado. 

De acordo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

revelados que no ano de 2019 as mulheres no Brasil que possuíam a partir de 15 anos 

de idade, integravam 54,5% da força de trabalho. Entre os homens com essa mesma 

faixa etária, o indicador foi de 73,7. A pesquisa foi realizada entre pessoas que 

trabalham ou que estão desempregadas.  (IBGE, 2021) 

Outra pesquisa do IBGE realizada em 2016 mostra os cargos gerenciais, por 

sexo, segundo os grupos de idade. A pesquisa retrata a inserção das mulheres na 

liderança no setor público – como, por exemplo, diretora de órgãos governamentais, 

ou em cargos de gerência em empresas privadas. No setor público, vale a pena 

lembrar que muitos cargos de gestão não são oferecidos por meio de licitação ou 

seleção interna, mas são determinados pelo critério da Administração Pública. Este é 

um indicador, além de abordar a participação das mulheres na vida pública e tomar 
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decisões e fazer parte da Agenda 2030, ajudando a entender certas características 

do mercado de trabalho, como a desigualdade de renda entre homens e mulheres. 

A seguir, apresenta-se o gráfico 2 que aborda cargos gerenciais no setor 

público por homens e mulheres de acordo com a sua faixa etária. 

       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Cargos gerenciais no setor público, por sexo, segundo grupos de idade.  
Fonte: IBGE, 2016. 
 

No Brasil, em 2016, 60,9% dos cargos de chefia no setor público eram 

ocupados por homens e 39,1% por mulheres. A proporção de homens em cargos de 

gestão é maior e essa diferença agravada na população mais idosa.  

Nas empresas privadas, as mulheres representam um percentual inferior aos 

homens, com 48%, mas a participação vai caindo com os cargos de direção e 

gerência, que representam 37%. Nos comitês executivos de grandes empresas, o 

percentual das mulheres é apenas de 10%. (O Globo, 2017) 

Segundo o programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

que foi realizado no ano de 2019, quando se trata de começar um novo 

empreendimento, não existe diferença entre homens e mulheres. A pesquisa mostra 

que homens são mais ativos quando o assunto se refere ao empreendedorismo do 

que as mulheres. O percentual estabelecido no Brasil por homens foi de 18,4%, no 

entanto, as mulheres representam 13,9%. Estima-se que existam 3 milhões de 

homens a mais do que mulheres em qualquer tipo de empreendimento. 
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O gráfico 3 a seguir mostra a estimativa do número de homens e mulheres 

empreendedores, no Brasil. 

 

Gráfico 3: Homens e Mulheres empreendedores 
Fonte: GEM Brasil, 2019. 
 

O número de homens empreendedores no Brasil no ano de 2019, foi de 12,6 

milhões, as mulheres empreendedoras representaram 9,7 milhões, sendo que a 

pesquisa foi realizada com uma amostra de 138,1 milhões de pessoas. Apesar da 

menor atuação da mulher no empreendedorismo, é importante destacar que o nível 

de escolaridade média das mulheres na população brasileira, pode ser considerada 

um ano superior à média dos homens. 

O quadro 1 a seguir mostra a intensidade da atividade empreendedora 

segundo estratos da população do Brasil, (resumo dos resultados das taxas 

específicas). 
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Os mais ativos são os indivíduos de 

25 a 44 anos. Os menos ativos 

encontram-se na faixa de 55 a 64 

anos 

Os mais ativos são aqueles que 

possuem o ensino superior completo. 

Os menos ativos possuem o ensino 

fundamental incompleto. 

Os mais ativos são aqueles que 

possuem o ensino superior completo. 

Os menos ativos possuem o ensino 

fundamental incompleto. 

Os mais ativos são aqueles que 

possuem o ensino fundamental 

incompleto. Os menos ativos 

possuem o ensino médio e superior 

completo. 

Os mais ativos são os indivíduos na 

faixa de renda superior a 6 salários 

mínimos. Na faixa de renda entre 1 

até 2 salários mínimos estão os 

menos ativos. 

Na faixa de renda superior a 6 salários 

mínimos estão os mais ativos. Os com 

renda de até 2 salário mínimo são os 

menos ativos. 

Fonte: GEM Brasil, 2019 

A segunda edição da pesquisa apontada pelo IBGE no ano de 2019, sobre a 

diferença salarial entre gêneros no Brasil, revela que as mulheres recebem em média, 

77,7% do salário oferecido para os homens. A maior desigualdade entre os setores 

do mercado de trabalho que há essa diferença, são cargos que asseguram os maiores 

ganhos. A diferença nos cargos de gerência e diretores, as mulheres recebem 61,9% 

do rendimento dos homens. Profissionais da ciência e pesquisadores, também tem 

um percentual de diferença de salários entre homens e mulheres, com 63,6%. 

Ainda sobre a pesquisa relacionada a diferença salarial, em 2018 a agência 

da Organizações das Nações Unidas (ONU) analisou dados coletados em 115 países, 

mostrando o percentual de 14%, sendo a média de diferença salarial entre os países. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020) mostra que mulheres representa 

39% de todos os trabalhadores assalariados do mundo, nos cargos administrativo, o 

percentual equivale 27%, nos cargos de gerência a duas décadas que a taxa não 

evolui. O relatório mostra que, mulheres mesmo sendo qualificada para trabalhar, 

ganham em média 20% a menos que homens que exerce a mesma função. 

O gráfico 4 a seguir, mostrará 11 países da América Latina que participaram 

do relatório do OIT, fazendo uma comparação da desigualdade salarial entre gêneros.  



13 
 

 

Gráfico 4: Desigualdade Salarial entre Gêneros 
Fonte: OIT, 2018. 
 

De fato, o Brasil teve o pior resultado entre os 11 países da América Latina 

pesquisados pela OIT, os países que tiveram o melhor percentual foi o Equador e a 

Costa Rica com 12%. Com uma diferença pequena, a Argentina ficou no terceiro lugar 

com 13%, mostrando que a desigualdade salarial desses países é considerável baixa. 

Entre os 70 países que entraram para o relatório da OIT, o Brasil fica atrás 

apenas do Paquistão com 36%, e da África do Sul, com 28% de diferença salarial 

entre homens e mulheres. 

O PNUD divulgou em 2018, um número relevante de mulheres que trabalham 

de graça com três a quatro horas da sua carga de trabalho diária sem ser remunerada 

e possuem uma média salarial de 24% a menos que os homens. A pesquisa afirma 

que esse cenário é preocupante, pois muitas mulheres param de trabalhar para cuidar 

de familiares mais frágeis, como por exemplo, filhos e pais idosos. Na América Latina 

e no Caribe caiu para 19% a desigualdade salarial entre gêneros, porém, as mulheres 

são excluídas dos cargos mais altos, como a gerência. 

A coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional do 

PNUD, Andréa Bolzon, afirma para a Agencia Brasil:  

“O relatório mostra que é preciso começar a focar nessa questão 
da desigualdade de remuneração. É inaceitável que um homem e 
uma mulher façam a mesma coisa e a mulher ganhe menos. Tem 
aí um trabalho mais profundo, mais cultural, de transformar as 
normas sociais que excluem as mulheres do trabalho”. (PNUD, 
2015) 
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Na pandemia do ano de 2020, o relatório publicado pelo Fórum Econômico 

Mundial (2021), revela que a crise econômica provocada pela corona vírus atrasou a 

busca por igualdade para as mulheres no mercado de trabalho. Com base na pesquisa 

realizada, mostra que para fechar a diferença de renumeração entre os gêneros é de 

268 anos. 

 

5 DISCUSSÃO 

De acordo Erik de Moura Melo (2016), o capitalismo reflete em várias decisões 

tomada pelo o homem, o que de fato ocorre quando a uma sociedade cresce com a 

evolução capitalista deixando tudo mais competitivo e fazendo com que as vagas 

oferecidas em diversas organizações, permaneça com pessoas qualificadas. 

O reflexo causador de mulheres que ainda não possui o primeiro emprego, é 

entendido quando organizações não oferecem programas de treinamentos, cursos de 

qualificação e recrutamento. O fator comum dos acontecimentos pode ser entendido 

por formas preconceituosas de pensamentos, essa ideia pode estar atrelada a 

pesquisa realizada ao PNUD em 2020, que mostra o levantamento de dados onde 

aborda homens e mulheres preconceituosos com mulheres no mercado de trabalho, 

o percentual 90% dos homens apontados pela pesquisa se mostra de alguma forma 

preconceituosos com a atuação da mulher no mundo empresarial, o que é bastante 

preocupante já que mulheres vem tentando conquistar o seu espaço profissional. 

Ainda sobre o conceito da pesquisa, o percentual de mulheres preconceituosas com 

outras mulheres tem um índice alto, com 86%. A análise dessa porcentagem, é 

possível concluir que é um número bastante alto, pois o mesmo gênero sofre com a 

entrada no meio profissional. 

Levando em consideração que muitas mulheres periféricas ou classes mais 

baixas, são criadas com o pensamento de ser chefe de família, cuidadoras de seus 

familiares, reflete nas decisões das mesmas não optar por uma formação completa, 

diminuindo probabilidade de ter uma vida profissional. Segundo a pesquisa apontada 

pela em 2019 pela PNAD Contínua, mostra que 54,5% integram no mercado de 

trabalho, enquanto os homens possuem um percentual superior, com 73,7%. O 

apontamento de mulheres inseridas no mercado de trabalho, pode ser considerada 

baixa. 
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Os cargos de gerência ofertados para mulheres, também representam um 

número baixo de ocupantes, mostrando que de fato os homens são a maioria no 

requisito de gestores. O que a pesquisa apontada em 2016 pelo IBGE revela que 

representante do sexo feminino no cargo de liderança ainda é inferior aos dados 

coletados do sexo masculino, com uma diferença de 21,8%. No ano de 2017, a 

pesquisa apontada também pelo IBGE, revela que nas empresas privadas esse 

percentual de diferença é de 11%, que pontuando não se torna diferente já que o 

índice ainda é considerado alto. 

As ações da sociedade com a discriminação de mulheres no ramo empresarial 

refletem na desigualdade salarial de gêneros, o que gera grandes questionamentos 

se realmente a sociedade está cumprindo o papel de reeducar a população como deve 

ser. Na antiguidade, era comum mulheres recebem salários miseráveis, na atualidade 

existem Leis trabalhistas que defendem os direitos legais, o que não justifica 

empresas que ainda adotam condutas inapropriadas com a diferenças salariais. 

Ressaltando o Art. 461 da CLT – Consolidação da Leis do Trabalho que aborda a 

igualdade de trabalho e renumeração prestado ao mesmo empregador, no mesmo 

estabelecimento empresarial, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 

Para a integração de mulheres no ramo empresarial, grandes organizações 

ofertam programas de recrutamento e qualificação, oferecem cursos gratuitos de 

capacidade em vários setores, como por exemplo a empresa Unilever, que tem como 

meta obter o maior número de mulheres equiparado ao número de homens. A 

empresa é conhecida globalmente, e se destaca com seus programas sociais 

especialmente para mulheres. É importante frisar que empresas como essas, fazem 

o trabalho da mulher ser mais valorizado. (Unilever, 2016) 

O governo Federal promete fiscalizar e punir empresas que atuam com a 

desigualdade salarial entre homens e mulheres, segue fiscalizando também se está 

sendo executada a Lei que visa a redução das desigualdades sociais por gênero. (Just 

Brasil, 2017) 

 

6 CONCLUSÃO 

Os propósitos dessa pesquisa foram alcançados com a descrição dos dados 

coletados por fontes que trazem as informações de várias pessoas, de diversas 

idades, etnias e classes socias pertinentes ao mercado de trabalho, no Brasil e no 

mundo. As pesquisas relacionadas ao tema tiveram como base, referências de livros, 
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artigos e sites, de forma descritiva e bibliográfica. Após análise e discussões dos 

resultados, o trabalho científico conclui que as dificuldades das mulheres de serem 

inseridas no mercado de trabalho e as desigualdades nos benefícios trabalhistas, 

como salários e ocupação de cargos de chefia, entre homens e mulheres ainda 

existem, mesmo tendo reduzido nos últimos anos. 

Os objetivos trouxeram a história do papel da mulher no mercado de trabalho, 

expos os reais problemas, assim apontando a desigualdade salarial entre os gêneros 

feminino e masculino. Foram identificadas barreiras que são enfrentadas 

constantemente por organizações com os cargos gerenciais, fazendo exclusões entre 

mulheres no setor privado e público. Mostra-se também as ações e projetos que 

possam auxiliar as mulheres no mercado de trabalho brasileiro.  

Portanto, espera-se que o percentual de mulheres inseridas ao mercado de 

trabalho seja o mesmo percentual de homens, trazendo igualdade salarial e social. As 

escolas precisam fazer um plano de ensino para alunos de ambos os gêneros, sobre 

igualdade entre homens e mulheres. O governo precisa estabelecer regras para 

empresas privadas sobre o total de funcionárias, para que não haja diferença entre 

homens. 

Por fim, sugere-se para futuros trabalhos a serem desenvolvidos a partir desta 

pesquisa, aprofundando o tema em questão, realizar um levantamento e análise de 

projetos governamentais de países desenvolvidos que foram aplicados para fomentar 

a participação da mulher no mercado de trabalho e diminuir a desigualdade entre 

gêneros neste mercado. 
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