
Crise aproxima salário de mulheres e homens 
 
Pesquisa do Dieese mostra ainda que presença feminina no mercado aumentou, mas desigualdade 
continua. 
 
As mulheres têm entrado com mais força no mercado de trabalho, mas nem por isso têm 
encontrado melhores condições que os homens. Já a diferença de salários em relação aos homens 
caiu, não porque elas estejam ganhando mais, mas porque os rendimentos deles encolheram com 
as crises econômicas do país nos últimos anos. As conclusões são de levantamento divulgado pelo 
Dieese ontem, véspera do Dia Internacional da Mulher.  
 
A pesquisa mostra que, em 2002, o rendimento feminino equivalia a 66% do recebido pelos 
homens. A maior aproximação foi na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde as mulheres 
ganhavam 71,7% dos salários dos homens, contra 69,1% em 2001. A Grande São Paulo registrou 
a maior diferença em 2002 (65,5%), contra 64,1% no ano anterior.  
 
— Os rendimentos femininos se aproximaram dos masculinos. Isto seria comemorado, se não 
fosse a queda de todos os rendimentos e, sobretudo, dos homens em todas as regiões entre 2001 
e 2002. O desempenho das mulheres não foi muito bom mas ao menos foi menos ruim — afirmou 
Patrícia Lino Costa, técnica do Dieese.  
 
A pesquisa mostra ainda que as taxas de desemprego das mulheres em seis regiões 
metropolitanas do país são maiores do que as dos homens. E que quando elas conseguem 
emprego, ocupam “serviços mais vulneráveis”, como empregada doméstica.  
 
Segundo o Dieese, em 11 anos (até 2001), 12 milhões de mulheres entraram no me rcado em 
busca de realização profissional ou para ajudar nas despesas de casa. No início dos anos 90, as 
mulheres ocupadas ou desempregadas eram 35,5% da População Economicamente Ativa (PEA), 
ou 22,8 milhões. Em 2001, 41,9% (34,8 milhões). O Dieese explica que o aumento do 
desemprego feminino mostra que, nos últimos anos, mais mulheres buscaram uma vaga no 
mercado porque o marido foi demitido ou teve o salário reduzido.  
 
Dieese: “Mulher tem menos oportunidades no mercado”  
 
A taxa de desemprego entre as mulheres na Grande São Paulo, por exemplo, foi de 22,2% no ano 
passado, contra 16,4% entre os homens. Segundo a pesquisa, em 2001, 4,1% dos homens 
estavam em cargo de direção e gerência nas empresas, contra 2,8% das mulheres. A execução 
dos projetos era de responsabilidade de 56% dos homens e 39,4% das mulheres. Já nos serviços 
de apoio, a percentagem era de 21,3% para homens e 38,7% para mulheres.  
 
— A situação é desigual e as mulheres estão sempre em condições inferiores às dos homens. Elas 
têm menos oportunidades, apesar do esforço em estudar e entrar no mercado — disse Solange 
Sanches, coordenadora do Dieese. 
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