
Estudo: diferença de salários entre homens e mulheres ainda é grande no Brasil 
 
Divulgada na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelou que ainda há diferenças 
profundas entre brasileiros e brasileiras no mercado de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos salários.  
 
Segundo o estudo, realizado nas seis maiores capitais do país, a diferença de remuneração entre 
os dois sexos em uma mesma ocupação vem caindo sensivelmente, mas ainda existe uma 
distância bastante expressiva.  
 
O Dieese apurou que, no ano passado, os salários das mulheres equivaliam, em média, a 66 por 
cento do que homens exercendo o mesmo tipo de trabalho ganhavam.  
 
Outro ponto negativo: na hora do arrocho no mercado de trabalho no Brasil, quem sofre mais é a 
mulher.  
 
"A porcentagem de mulheres ocupadas em postos de trabalho considerados precários é 
sistematicamente superior ao dos homens", informou o Dieese. "Em 2002, as mulheres com um 
trabalho precário superavam os homens em mais de 30 por cento".  
 
Igualmente, o desemprego atingiu mais as mulheres: 52 por cento em termos globais.  
 
Em termos de população economicamente ativa, a região metropolitana de São Paulo foi a que 
apresentou maior diferença entre o universo de pessoas sem trabalho: índice de 22,2 por cento 
entre as mulheres e de 16,4 por centro entre os homens.  
 
Como ponto positivo no estudo, o Dieese detectou um avanço progressivo na inserção das 
mulheres no mercado de trabalho.  
 
Em 2001, as mulheres representavam 41,9 por cento da população economicamente ativa no 
Brasil - empregadas ou desempregadas. Em 1990, elas eram apenas 35,5 por cento do total.  
 
"Em onze anos, 12 milhões de mulheres se integraram ao mercado de trabalho brasileiro", 
ressaltou o estudo. "Nos mercados metropolitanos, a inserção feminina é mais intensa e chega a 
representar cerca de 45 por cento da população economicamente ativa".  
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