
Levantamento realizado pela Pa-
ge Personnel aponta os cinco
cargos nos quais (segundo perfil
do banco de dados da consulto-
ria) há maior presença femini-
na para tentar analisar o desem-
penho salarial das mulheres nes-
sas funções. A predominância
feminina está nas funções de ge-
rente de produtos bancários
(75%), analista de RH (79%),
analista de inteligência de mer-
cado (86%), analista comercial
(67%) e analista de qualidade
em engenharia (58%).

“Não existe uma segmenta-
ção específica de carreira. Mas
ainda existe uma preferência.
Áreas mais técnicas ainda são
preferência deles, e as áreas hu-
manas, que envolvem menos
processos e mais contato pes-
soal, são as preferidas delas”,
explica Roberto Picino, diretor
da Page Personnel no Brasil.

As mulheres conseguiram su-
perar os rendimentos em relação
aos homens nos cargos de analis-
tas de qualidade (13,3%), analis-
tas de RH (6,2%) e inteligência de
mercado (3%). Nas funções de ge-
rente de produtos bancários e de
analistas de vendas, os homens
ainda têm salários superiores de
17,7% e 2,7%, respectivamente.
Os homens, em geral, ainda rece-
bem maior remuneração em car-
gos de suporte à gestão, com des-
taque para bancos de investimen-
to, onde o salário dos homens foi
41% superior ao das mulheres
contratadas para a mesma área.

Curioso observar que, na
área de secretaria, que é predo-
minantemente feminina (94%
das contratações), os homens
acabaram recebendo um pacote
de benefícios 17% melhor que o
das mulheres. Já na área de
construção, dominada pelos ho-
mens (57% das contratações),
há uma inversão no painel das
remunerações: o salário das mu-
lheres foi, em média, 18% supe-
rior ao deles em 2012. ■ C.B.

Desde Carlota Pereira de Quei-
rós, a primeira mulher a votar e
ser eleita deputada federal em
1934, a mulher alcançou postos
de destaques na política, como
a chegada de Dilma Rousseff à
Presidência da República. No
entanto, a realidade ainda é du-
ra para a mulher no cenário polí-
tico brasileiro. Sua representati-
vidade no legislativo é muito in-
ferior a dos homens. Com 8%
ou 9% de cadeiras ocupadas no
Congresso, a voz feminina ain-
da é pouco escutada, o que tem
provocado uma série de ações
das representantes em busca de
mais espaço.

“A mulher alcançou postos
de destaques na economia, seu
desempenho em concursos pú-
blicos chama a atenção. Nas uni-
versidades também. A política é
o ambiente onde a participação
é mais atrasada. Isso é resultado
da falta de reformas nos últimos
20 anos”, afirma a deputada fe-
deral Manuela D’Ávila (PCdoB/
RS), a única mulher líder de
bancada na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília.

Pela legislação eleitoral, to-
dos os partidos precisam apre-
sentar 30% dos seus candidatos
do sexo feminino em cada plei-
to. Uma cota que não satisfaz as
mulheres, pois a resolução fun-
ciona apenas nos registros para
o Tribunal Superior Eleitoral.

“A cota de 30% é a parte me-
nos difícil, é questão burocráti-
ca. O mais difícil é 30% ser elei-

ta. Os partidos precisam priori-
zar as mulheres como suas can-
didatas, garantir as mesmas con-
dições”, explica Manuela.

Esta é a principal reivindica-
ção das mulheres na política: con-
seguir o mesmo investimento na
campanha que os concorrentes
do sexo masculino. Veterana na
luta da mulher por espaço, a de-
putada federal Luiza Erundina
(PSB/SP), primeira mulher a ocu-
par o cargo de prefeita em São
Paulo, de 1989 a 1993, tem dois
projetos de lei que examinam es-
ta questão de maior força dentro
dos partidos políticos.

O primeiro busca dar mais es-
paço na propaganda eleitoral te-
levisiva. A lei obrigaria os parti-

dos a dar 10% do tempo de mí-
dia para suas candidatas. Outra
alteração seria a obrigatorieda-
de de 5% do fundo partidário
ser repassado para a campanha
do grupo feminino dos parti-
dos. “A cota virou uma salada
de frutas. Os partidos colocam a
mulher melancia, pera, uva.
Queremos um lugar de desta-
que. Quando a mulher é candi-
data ela recebe um panfleto, en-
quanto um homem tem um mi-
lhão”, ressalta Mona Zen, da se-
cretaria do PSB-Mulher e asses-
sora de Luiza Erundina.

As deputadas tentam pressio-
nar o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves, a colo-
car estes projetos para votação.

No entanto, a dificuldade está
na hora de aprovar as mudan-
ças. Atualmente, dos 513 depu-
tados federais, apenas 46 são
mulheres. Número pequeno pa-
ra vencer qualquer batalha. No
Senado, são apenas oito contra
73 homens. “Não posso dizer
que só o Congresso é machista,
o eleitor também é, pois senão
teríamos mais mulheres aqui
dentro”, enfatiza Manuela.

Por isso, a palavra de ordem
entre as mulheres que vivem da
militância é a reforma política.
“Enquanto a reforma não acon-
tecer, continuaremos com uma
sub-representação na política
brasileira”, conclui Mona.

Preconceitos
A prova da dificuldade em dis-
putar espaço de igual para igual
com os homens na política é
marcante na trajetória do Con-
gresso. Em toda a história, nun-
ca uma mulher ocupou o posto
de presidente do Senado ou da
Câmara. Atualmente, nenhuma
deputada ocupa um posto na
mesa diretora da Câmara. No Se-
nado, a história é um pouco,
mas ainda muito pouco, me-
lhor. A senadora Angela Portela
(PT/RR) ocupa a cadeira de se-
gunda secretária da Casa. Mas
também é a única.

Se o preconceito aparece nes-
ta indicação, nos corredores e
gabinetes ela ocorre de forma si-
lenciosa. “Se disser que nunca
sofri vou mentir. Não acho que
foi maior do que em outra profis-
são. A mulher sofre assédio mo-
ral, sexual. Eu não sou a única
mulher que sofreu. Cheguei
aqui com 23 anos... Não posso
apagar estes fatos”, revela a de-
putada Manuela D’Ávila. ■

Apesar da presidente, política
ainda é dominada por homens

Divulgação

Cargos
femininos
são de áreas
humanas

Setor de construção
está entre os que

apresentam as
maiores vantagens
salariais femininas
comparativamente

Homens são maioria em funções
técnicas; mulheres atuam
mais com contato pessoal

Mulheres convivem com pouca
representatividade e sugerem
leis para melhorar atuação

André Pires
andre.pires@brasileconomico.com.br

ManuelaD’Ávila revela quesofreuassédioporpartedos colegas

MULHERES E O PODER

Representatividade feminina no Legislativo é pequena, apenas nos ministérios ela ultrapassa 25% dos cargos

Fonte: site
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Senado

8

73

9,9%

90,1%

Câmara
dos Deputados

46

467

8,9%

91,1%

Ministérios

10

29

25,7%

74,3%

Governadores

2

25

7,4%

92,6%

Assembleia
Legislativa-SP

12

82

12,8%

87,2%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2013, Destaque: Dia Internacional da Mulher,  p. 5.




