
Cai participação das mulheres no mercado de trabalho em São Paulo  
 
Após dois anos em estabilidade, a participação das mulheres no mercado de trabalho nos 39 
municípios da região metropolitana de São Paulo caiu para 55,5%, entre 2006 e 2007, segundo 
um estudo divulgado ontem pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essa proporção se 
refere às mulheres com mais de dez anos de idade na situação de ocupadas ou desempregadas.   
 
O levantamento indica que apesar do recuo - o primeiro desde 1995 -, a participação feminina 
permanece elevada. "Ainda é cedo para configurar uma tendência de reversão no quadro de 
crescimento dos últimos anos", diz a socióloga Márcia Guerra, da Fundação Seade.   
 
Segundo a pesquisadora, caiu principalmente a participação das jovens de 10 a 17 anos (7,4%) 
no mercado de trabalho. Na avaliação dela, essa saída das jovens pode ser justificada pelo 
aumento da permanência dos jovens na escola. Diminuiu também a participação das mulheres 
mais velhas com 60 anos ou mais (2,3%), das filhas (3,1%), das negras (1,6%) e no grupo das 
que têm menos escolaridade, analfabetas ou com o ensino fundamental incompleto (3,2%).   
 
Já entre os homens, a participação ficou praticamente estável, em 71,4%, ante 71,3% registrados 
em 2006. O estudo mostra ainda que, no ano passado, caiu a taxa de desemprego tanto para os 
homens como para as mulheres, mas a queda na mão-de-obra masculina foi quase o dobro (-
8,2%) para os homens do que para as mulheres (-4,3%). Segundo Márcia, essa foi a maior 
diferença dos últimos dez anos .   
 
Na região metropolitana de São Paulo , a taxa de desemprego feminina ficou em 17,8% contra 
18,6% registrados em 2006. Essa taxa é maior do que nos homens (12,3%). No período, a queda 
foi maior para as mulheres com idade de 40 a 49 anos (8,6%).   
 
A pesquisa também foi realizada nas outras cinco regiões metropolitanas nas quais é realizada a 
Pesquisa de Emprego e Desemprego e no Distrito Federal. De acordo com o estudo, praticamente 
em todas as regiões "o último ano caracterizou-se tanto pelo declínio do desemprego, quanto pela 
consolidação da predominância das mulheres no contingente de desempregados."   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2008, Brasil, p. A2. 


