
O mundo é cada vez mais das mulheres  
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"Por que não pode uma mulher ser mais como nós, homens?", indagava o personagem Henry 
Higgins no filme "My Fair Lady". Futuras gerações provavelmente vão se indagar por que os 
homens não podem ser mais como as mulheres. Em país ricos, as meninas atualmente vão 
melhor na escola do que os meninos, mais mulheres estão obtendo diplomas universitários do que 
os homens, e as mulheres estão ocupando a maioria dos novos postos de trabalho. As mulheres 
são agora, possivelmente, a mais poderosa força motriz de crescimento mundial. Associated Press  
   
Você consegue ver algum homem? Linha de montagem da Flextronics International operada por 
mulheres na Malásia  
 
Em 1950, apenas um terço das mulheres americanas em idade economicamente ativa tinha um 
trabalho remunerado. Hoje, elas já são dois terços e as mulheres constituem quase metade da 
força-de-trabalho americana (ver gráfico). Desde 1950, a taxa de emprego masculino caiu 12 
pontos percentuais, para 77%. De fato, em quase todos os países, mais mulheres estão 
empregadas, e o percentual de homens com trabalho caiu, embora em alguns países a 
feminilização dos locais de trabalho ainda tenha muito caminho pela frente. Na Itália e no Japão, 
por exemplo, a participação das mulheres na mão-de-obra ainda é 40% ou menos.  
 
O crescimento do emprego feminino em países desenvolvidos foi impulsionado por uma grande 
mudança no tipo de empregos oferecidos. O emprego industrial, tradicionalmente um território de 
exclusividade masculina, diminuiu, ao passo que o emprego em serviços cresceu. Isso reduziu a 
demanda por trabalho manual e colocou os sexos em pé de maior igualdade.  
 
Também no mundo em desenvolvimento, mais mulheres agora têm trabalho remunerado. Nas 
economias emergentes do Leste Asiático, para cada 100 homens na força de trabalho, existem 
hoje 83 mulheres, um percentual maior até mesmo do que a média nos países da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, que reúne os países ricos).  
 
As mulheres têm sido especialmente importantes para o sucesso das indústrias exportadoras 
asiáticas, geralmente respondendo por entre 60% e 80% do emprego em muitos setores 
exportadores, como na produção de têxteis e vestuário.  
 
Como sabemos, é enganoso falar em "entrada" das mulheres na força-de-trabalho. Além do 
emprego formal, as mulheres sempre trabalharam em casa, cuidando das crianças, limpando ou 
cozinhando, mas, não sendo esse um trabalho pago, não é computado nas estatísticas oficiais.  
 
Em certa medida, o aumento no emprego feminino remunerado implicou em menos horas de 
trabalho doméstico não remunerado. Entretanto, o valor do trabalho doméstico caiu muito menos 
do que o tempo gasto nele, por causa da crescente produtividade proporcionada por máquinas de 
lavar pratos, roupas e outras utilidades domésticas. Hoje, as babás e empregadas domésticas 
remuneradas por mulheres que trabalham também executam algum trabalho que, no passado, 
pertencia à economia de não-mercado.   
   
Apesar disso, a maioria das mulheres que trabalham continua responsável pela maior parte das 
tarefas em seus lares. Nas economias desenvolvidas, as mulheres produzem pouco menos de 
40% do Produto Interno Bruto (PIB, a soma das riquezas produzidas) oficial. Mas se for 
acrescentado o valor do trabalho doméstico (computando-se o valor das horas trabalhadas com 
base na remuneração média de uma empregada doméstica ou de uma babá), então as mulheres 
provavelmente estarão já respondendo por um pouco mais da metade da produção total.  



 
O crescimento do emprego feminino também respondeu por uma 
grande parcela do crescimento mundial nas últimas décadas. O 
crescimento do PIB pode vir de três fontes: do emprego de mais 
pessoas; do uso de mais capital por trabalhador; ou de um aumento 
na produtividade do trabalho e do capital devido a, por exemplo, 
novas tecnologias.  
 
Desde 1970, as mulheres têm assumido dois novos empregos para 
cada posto de trabalho ocupado por um homem. Um cálculo 
aproximado sugere que o emprego de mais mulheres não apenas 
acrescentou mais ao PIB do que novos empregos para os homens, 
mas também contribuiu mais do que investimentos de capital ou 
aumentos de produtividade.   
    
Se examinarmos o crescimento econômico do mundo de um viés 
distinto, surgirá outra conclusão surpreendente: ao longo, 

aproximadamente, da década passada, o crescimento do emprego de mulheres em economias 
desenvolvidas contribuiu muito mais para o crescimento mundial do que a China.  
 
As mulheres estão se tornando mais importantes no mercado mundial não apenas como 
trabalhadoras, mas também como consumidoras, empreendedoras, gerentes e investidoras. 
Tradicionalmente, as mulheres sempre fizeram a maior parte das compras domésticas, mas agora 
elas têm mais dinheiro delas próprias para gastar. Pesquisas sugerem que as mulheres tomam, 
possivelmente, 80% das decisões de compra dos consumidores - de planos de saúde e residências 
a móveis e alimentos.  
 
Kathy Matsui, estrategista-chefe do Goldman Sachs em Tóquio, elaborou uma cesta de 115 
companhias japonesas que deveriam beneficiar-se do crescimento do poder de compra e das 
mudanças na vida feminina, à medida que mais mulheres passassem a trabalhar mais fora de 
casa. O mix inclui setores como os de serviços financeiros, varejo online, produtos de beleza, 
roupas e alimentos preparados. Ao longo da década passada, o valor das ações na cesta do 
Goldman valorizou 96%, contra a valorização de 13% da bolsa de valores de Tóquio.  
 
A participação das mulheres na força-de-trabalho tem um limite. Nos EUA, essa presença já se 
estabilizou. Mas ainda haverá grande margem para as mulheres tornarem-se mais produtivas, ao 
fazerem melhor uso de suas qualificações. Nas escolas, as meninas tiram sistematicamente as 
melhores notas, e na maioria dos países desenvolvidos bem mais de metade de todos os diplomas 
universitários são atualmente concedidos a mulheres. Nos EUA, anualmente, 140 mulheres 
matriculam-se em cursos superiores para cada 100 homens; na Suécia, o número chega a 150. 
Há exceções: existem apenas 90 estudantes japonesas para cada 100 estudantes japoneses.  
 
Nos próximos anos, mulheres com melhor formação educacional assumirão mais cargos de alto 
escalão. Atualmente, por exemplo, no Reino Unido, mais mulheres do que homens estudam 
medicina ou advocacia, mas relativamente poucas são cirugiãs importantes ou sócias em firmas 
de advocacia.   
   
A principal razão pela qual as mulheres são ainda, em média, menos bem remuneradas do que os 
homens não é que elas sejam pagas menos pelo mesmo trabalho, mas que tendem a não 
ascender tão alto em suas carreiras ou escolham profissões menos bem pagas, como enfermagem 
e magistério. Esse padrão provavelmente irá se modificar.  
 
Aproveitar melhor as habilidades das mulheres não é apenas uma questão de eqüanimidade. 
Muitos estudos sugerem que isso é também bom para as companhias. As mulheres são apenas 

 



7% dos diretores dos conselhos de administração de empresas em todo o mundo - 15% nos EUA, 
porém menos de 1% no Japão.  
 
Entretanto, um estudo da Catalyst, uma empresa de consultoria, determinou que companhias 
americanas com mais mulheres em postos de alta gerência registram maior retorno sobre o 
capital do que aquelas com menos mulheres no topo. Isso pode se dever ao fato de que equipes 
mistas de homens e mulheres são melhores do que grupos unissex na solução de problemas e na 
identificação de ameaças externas. Estudos também têm sugerido que as mulheres são 
freqüentemente melhores do que os homens na consolidação de equipes e em comunicação.  
 
No que fará os homens sentirem-se ainda pior, os pesquisadores também concluíram que as 
mulheres são melhores investidoras do que o investidor masculino. Uma pesquisa da Digital Look, 
um website financeiro britânico, concluiu que as mulheres conseguem obter retornos 
sistematicamente mais elevados do que os homens.  
 

 
Uma pesquisa do Merrill Lynch envolvendo investidores americanos analisou por que as mulheres 
são melhores investidoras. As mulheres revelam menor probabilidade de "pular de galho em 
galho" com seus investimentos; e os homens tendem a investir muito dinheiro em idéias únicas e 
arriscadas. Confiança em demasia e freqüência excessiva de operações financeiras são uma 
receita para fracos retornos de investimentos.  
 
Apesar de suas conquistas, as mulheres continuam sendo, possivelmente, o recurso mais 
subutilizado do mundo. Muitas ainda são excluídas do mercado de trabalho pago; muitas não 
aproveitam ao máximo suas habilidades.  
 
Consideremos o Japão, onde apenas 57% das mulheres trabalham fora, contra 65% nos EUA (ver 
gráfico). Maior participação das mulheres no mercado de trabalho poderia contribuir para 
contrabalançar os efeitos de uma população que vem envelhecendo e encolhendo, e assim 
fomentar mais crescimento. Matsui estima que, se o Japão ampliasse a participação das mulheres 
no mercado de trabalho para um nível comparável ao dos EUA, o país incrementaria seu 
crescimento anual em 0,3 ponto percentual em 20 anos.  
 
O mesmo argumento é aplicável à Europa continental. Menos de 50% das mulheres italianas e 
apenas de 55% a 60% das alemãs e francesas têm empregos remunerados. Mas Kevin Daly, do 
Goldman Sachs, destaca que entre as mulheres com 25 a 29 anos de idade, a taxa de 
participação na União Européia (UE), ou seja, a proporção de mulheres que têm emprego ou estão 

 



em busca algum, é a mesma que nos EUA. Para as mulheres com 55 a 59 anos, o percentual é de 
apenas 50%, bem abaixo dos 66% nos EUA. Com o passar do tempo, o nível de emprego 
feminino na Europa certamente crescerá, para benefício de suas economias.  
 
Também nos países pobres, a subutilização das mulheres tolhe o crescimento econômico. Um 
estudo publicado no ano passado pelo Fórum Econômico Mundial descobriu uma clara correlação 
entre igualdade entre os sexos (mensurada pela participação econômica, educação, saúde e poder 
político) e Produto Interno Bruto (PIB) per capita. A correlação não prova um sentido de 
causalidade. Mas outros estudos também sugerem que a desigualdade entre os sexos prejudica o 
crescimento de longo prazo.  
 
Em especial, há forte evidência de que proporcionar formação educacional às meninas acelera a 
prosperidade. Esse é provavelmente o melhor investimento individual que pode ser feito no 
mundo em desenvolvimento. Não apenas as mulheres com melhor nível de escolaridade são a 
mais produtivas, como também criam crianças mais saudáveis e com melhor escolaridade. Existe 
uma margem enorme para crescimento da renda per capita nos países em desenvolvimento, onde 
menos meninas do que meninos vão à escola. Mais de dois terços dos adultos analfabetos em 
todo o mundo são mulheres.  
 

 
 
Por vezes, argumenta-se ser uma atitude míope engajar mais mulheres em emprego remunerado. 
Quanto mais mulheres saem de casa para trabalhar, é o que se diz, menos crianças haverá e 
menor será o crescimento no longo prazo.  
No entanto, os números sugerem exatamente o contrário. O gráfico nesta página ilustra que 
países com altas taxas de participação das mulheres no mercado de trabalho, como a Suécia, 
tendem a exibir taxas de fertilidade mais elevadas do que em países como Alemanha, Itália e 
Japão, onde menos mulheres trabalham. De fato, a queda de fertilidade foi maior em diversos 
países onde o emprego feminino ainda é baixo.  
 
Parece que, se a alta participação feminina no mercado de trabalho for estimulada por políticas 
adequadas, isso não resultará, necessariamente, em queda na fertilidade. Para aproveitar 
plenamente seus contingentes nacionais de talento feminino, os governos precisam derrubar os 
obstáculos que dificultam, para as mulheres, compatibilizar trabalho e maternidade.  
 



Isso pode implicar na oferta melhor de licença maternidade (e paternidade) e creches, permissão 
de trabalho em horários mais flexíveis e reformas de sistemas tributário e seguridade social que 
criam desincentivos para o trabalho feminino.  
 
Países nos quais mais mulheres têm ficado em casa - como Alemanha, Japão e Itália -, dão menos 
apoio a mães que trabalham. Isso significa que menos mulheres buscam trabalho ou assumem 
empregos; mas implica também em menores taxas de natalidade, porque as mulheres adiam a 
maternidade.  
 
O Japão, por exemplo, oferece pouco apoio a mães que trabalham: somente 13% das crianças 
japonesas com menos de três anos de idade freqüentam creches, em comparação com 54% das 
crianças nos Estados Unidos e 34% no Reino Unido.  
 
Apesar da já crescente importância econômica das mulheres, elas poderão tornar-se ainda mais 
importantes: um número crescente delas poderia entrar para o mercado de trabalho e mais 
mulheres poderiam utilizar plenamente suas habilidades e qualificações. Isso criaria uma base 
mais sólida para o crescimento de longo prazo. Isso ajudaria a financiar os Estados de bem-estar 
social nos países à medida que suas populações envelhecem e aumentaria as rendas no mundo 
em desenvolvimento. Mas se as mulheres precisam sair de casa para alavancar a economia 
mundial, é pelo menos justo que os homens finalmente assumam mais tarefas domésticas. 
 
Fonte: Valor Econômico, 26 abr. 2006, Espacial, p. A16. 
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