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Com a recessão atual à beira de se tornar a mais longa do período pós-guerra, um fato inédito 
está perto de se confirmar: as mulheres estão destinadas a superar os homens nas folhas de 
pagamento dos Estados Unidos , se tornando a maioria pela primeira vez na história norte-
americana.  
 
A proporção de mulheres trabalhando fora de casa variou pouco desde o início da recessão. 
Mas sem dúvida que 82% das demissões recaíram sobre os homens, que são amplamente 
representados nos setores problemáticos como o fabril e da construção. As mulheres tendem a 
ser empregadas em áreas como da educação e cuidados com a saúde , menos sensíveis aos 
altos e baixos da economia, e em cargos que permitem dedicar mais tempo para cuidar dos 
filhos e das tarefas domésticas.  
 
Os economistas previram anteriormente que as mulheres um dia dominariam a força de 
trabalho, à medida que cada vez mais se aventuram fora de seus lares. Entretanto o número 
de mulheres que entram no mercado de trabalho diminuiu e até despencou durante os anos do 
boom , no início desta década, detonando um debate sobre se elas desejam realmente ser 
provedoras e profissionais da saúde.  
 
Caso as demissões principalmente de homens continuem na atual recessão e o relatório de 
janeiro pode oferecer mais detalhes o debate será contraditório e público. Uma recessão 
profunda e prolongada, portanto, poderá mudar não apenas os orçamentos e os hábitos 
domésticos; poderá também ameaçar os papéis dos sexos (de provedor e sustentado) que são 
mantidos faz tanto tempo.  
 
As mulheres podem estar mais seguras em seus trabalhos, mas tendem a considerar cada vez 
mais difícil sustentar uma família. Para começar, trabalham menos horas que os homens. É 
mais provável encontrar mulheres em serviços de meio período sem plano de saúde ou seguro 
desemprego . Mesmo em trabalhos de tempo integral, as mulheres recebem US$ 0,80 para 
cada US$ 1 recebido pelos colegas do sexo masculino, segundo dados do governo. Muitos dos 
postos de trabalho que os homens perderam na área de manufatura contavam com planos de 
saúde com ampla cobertura. Os empregos que as mulheres ocupam, cuja renda se tornou 
essencial para a manutenção da família, não são necessariamente tão bons nem incluem os 
mesmos benefícios.  
 
Plano de saúde  
 
Nasreen Mohammed, por exemplo, trabalha cinco dias na semana, 51 semanas por ano, sem 
ficar em casa quando adoece nem receber o benefício de plano de saúde.  
 
Ela dirige um pequeno berçário fora de casa, em Milpitas, Califórnia, e recentemente expandiu 
seus serviços para cuidar de crianças depois das aulas. O trabalho lhe rende cerca de US$ 30 
mil por ano, informou Nasreen, muito menos que os US$ 150 mil que seu marido recebia no 
emprego do setor de marketing e vendas, que perdeu há um ano. "É uma ninharia", disse ela.  
 
Nasreen trocou a vida de dona de casa em tempo integral para a de mulher de negócios em 
tempo integral, quando seu marido foi demitido. Nasreen confessou que descobriu de repente 
que adora o que faz, mesmo que exija muito esforço.  
 
"Em termos de beneficios financeiros com seu trabalho, todos nos beneficiamos", disse o 
marido, Javed. "Mas eu e minhas filhas, da mais nova à mais velha, estamos ansiosos pelo dia 
em que meu emprego estiver assegurado e ela não tiver mais que trabalhar fora."  
 
Quando as mulheres estão desempregadas e à procura de trabalho , o tempo diário que 
passam tomando conta das crianças quase duplica. Em contrapartida, os deveres dos homens 
desempregados com os filhos permanecem virtualmente idênticos aos de seus colegas que 



estão trabalhando, e passam mais tempo dormindo, assistindo televisão e procurando por 
emprego , junto a outras atividades domésticas.  
 
"A prioridade máxima é encontrar emprego e ter tempo para procurá-lo", disse John Baruch, 
em Arlington Heights, Illinois. Segundo suas estimativas, gasta de 35 horas a 45 horas por 
semana procurando emprego desde que foi demitido em janeiro de 2008.  
 
" Não sei se posso me intitular de provedora, já que ganho quase nada", disse Linda Saxby, 
que ajuda a bibliotecária na escola de segundo grau de Cypress, Texas, freqüentada por suas 
duas filhas. Seu marido, que perdeu o posto executivo que tinha em maio, ganhava US$ 225 
mil, e a família no momento vive das economias.  
 
Historicamente, o modo como os casais dividem as tarefas domésticas resiste fortemente e 
não quer mudar, informou Heidi Hartmann, presidente e principal economista do Institute for 
Women´s Policy Research.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A6. 


