
Consolidação do espaço conquistado 
Andrea Vialli 
 
Elas continuam avançando no mercado de trabalho, em funções executivas e nos negócios. No Dia 
Internacional da Mulher, 8, as trabalhadoras receberam uma notícia boa e uma ruim. A boa é que 
a diferença de seus salários em relação aos dos homens subiu um pouco, de 64,1% em 2001 para 
65,5% em 2002. A ruim é que a brecha diminuiu porque o salário masculino encolheu. Mesmo 
assim, as mulheres continuam indo à luta por uma vaga no mercado de trabalho ou em negócio 
próprio.  
 
Especialmente nas principais regiões metropolitanas do País, os números são incontestáveis. A 
Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) de 2001, realizada pelo Dieese e Fundação Seade 
mostram que nas RM de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e no Distrito Federal a taxa de 
participação feminina na força de trabalho supera os 50%.  
 
As que optam por abrir negócio próprio também tem crescido. A respeitada London Business 
School atesta: no Brasil 38% das pequenas e médias empresas foram iniciadas por elas; para 
comparar, a média mundial é de 30%.  
 
"No início as mulheres que se aventuravam nos negócios queriam competir com os homens de 
igual para igual, sem levar em consideração as particularidades femininas. Elas praticamente se 
‘travestiam’ e adotavam posturas masculinas, pois pensavam que dessa forma venceriam", diz 
Maria Elvira Salles Ferreira, diretora emérita do Conselho da Mulher Empreendedora, a Associação 
Comercial de Minas Gerais. Duas vezes deputada estadual e duas vezes federal pelo PSDB, 
defensora das questões femininas no mercado de trabalho, ela afirma que houve, ao longo do 
tempo, uma mudança na relação da mulher e seu negócio próprio: considerar os valores inerentes 
à condição feminina.  
 
Mudanças econômicas e sociais ajudaram a compor o quadro. A figura tradicional do homem 
provedor está enfraquecendo, até mesmo em função dos altos índices de desemprego masculino. 
Isso obriga a esposa a procurar compensar a falta de perspectivas profissionais do marido, avalia 
Patricia Montagnier, gerente de Análises Socioeconômicas e Estudos Especiais da Fundação Seade 
(Sistema Estadual de Análise de Dados).  
 
"A maior inserção da mulher no mercado de trabalho ocorre tanto por necessidade econômica 
quanto pela ampliação dos postos de trabalho destinados às mulheres nos setores de comércio e 
serviços. Além disso, a sociedade está mais democrática e a mulher busca estudar e aprimorar-
se, inclusive para a sua auto-realização", afirma.  
 
As famílias, aparentemente, estão ajustando-se a esses movimentos e novas situações. Outro 
estudo da Fundação Seade, esse de dezembro de 2002, cobrindo a região metropolitana de São 
Paulo na década de 90, mostra que a família nuclear, formada pelo casal e filhos ainda 
predomina: é 52,8% do total. Ou seja, a mulher saiu para trabalhar... e a família não se acabou.  
 
Nesse campo a inserção da mulher no mercado de trabalho teve seu maior aumento, de 37,9% 
para 52,3%. Aumentaram também as famílias monoparentais – onde as mulheres são as 
responsáveis únicas pelo sustento da casa e dos filhos: de 57,6% para 62,6% nestes dez anos. 
Outra tendência que avança é o das mulheres jovens que moram sozinhas e optam por não 
formar família, investindo seu tempo e energia na carreira.  
 
Vê-se os resultados disso também em cargos mais bem pagos. As mulheres investem mais na 
formação profissional, informa o Grupo Catho. De 9.174 entrevistadas no ano passado sobre o 
assunto, 25,85% estudaram no exterior, 11,53% trabalharam em outro país e 14,82% estão 
matriculadas em algum curso de especialização.  
 



O consultor Patrick Hollard, diretor-geral da Michael Page Brasil – que recruta executivos para as 
áreas de finanças, bancos, engenharia, jurídica e fiscal –, a participação das brasileiras em altos 
cargos nesses setores supera à da França ou Suécia. A exceção fica na área de engenharia, onde 
predominam os homens. Hollard, , garante que no Brasil as mulheres disputam as vagas de igual 
para igual com os homens, e as empresas não diferenciam gênero – querem apenas o profissional 
mais qualificado.  
 
"Em muitos países da Europa, o governo oferece subsídios financeiros para que a mulher 
permaneça em casa cuidando dos filhos. Como aqui isso não acontece, a tendência mais do que 
natural é que as mulheres trabalhem fora e administrem as rotinas familiares com a ajuda de seus 
parceiros".  
 
[Neste mês, 450 mil trabalhadoras espanholas que têm filhos menores de três anos começaram a 
receber uma ajuda do governo de € 100 (US$ 110). A medida tem efeito retroativo a janeiro e 
fevereiro. A Agencia Tributária dá uma opção: dedução de € 1.200 (US$ 1.318,8) na próxima 
declaração do Imposto de Renda.]  
 
Apesar do otimismo de Hollard, as executivas brasileiras continuam ganhando menos do que seus 
colegas do sexo masculino. Mas estão chegando mais perto deles, segundo o Grupo Catho, 
independentemente do cargo ocupado ou do porte da empresa empregadora. Hoje ganham em 
média 10,3% menos, mas anteriormente o hiato era de 17%.  
 
Estão felizes nos empregos: 11,7% consideram seu trabalho excelente, enquanto que, entre os 
executivos a média é de 8,16% . Na outra  ponta, apenas 5,72% acham sua ocupação péssima, 
contra 8,93% dos homens.  
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