
Mulher chefia mais lares e trabalha mais; renda cai 
Talita Figueiredo 
 
De 91 a 2000, taxa de ocupação feminina aumentou em todas as faixas etárias 
 
No Sul e Sudeste, negras e pardas recebem 50% a menos que brancas, diz IBGE; renda média 
foi de R$ 330 para R$ 300 no Sudeste  
 
Ao contrário do que aconteceu com os homens, aumentou, em todas as faixas etárias, a taxa 
de ocupação das mulheres entre 1991 e 2000. A faixa etária em que houve o maior 
crescimento foi entre 25 e 49 anos, que subiu de 45,3% para 61,5%. 
 
Se estão trabalhando mais, elas também estão ganhando menos em todas as regiões - no 
Sudeste, seu rendimento médio caiu de R$ 330 para R$ 300. 
 
O número de domicílios chefiados pelas mulheres cresceu 37%, passando de 18,1% para 
24,9% neste período. Esses domicílios têm melhores condições de saneamento básico do que 
o chefiado por homens. Os dados constam da pesquisa do Snig (Sistema Nacional de 
Informações de Gênero), baseados nos Censos de 1991 e 2000, divulgada ontem pelo IBGE e 
feita em parceria com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. 
 
"As mulheres foram maciçamente para o mercado de trabalho na década de 90. Uma intensa 
mudança comportamental se aliou à queda da renda e ao empobrecimento das famílias, 
empurrando seus membros para o mercado de trabalho", disse a economista da Universidade 
Federal Fluminense Hildete Pereira de Melo. 
 
Apesar do aumento na taxa de ocupação, as mulheres se empregam prioritariamente em 
ocupações chamadas "extensões da vida doméstica", como trabalhadoras domésticas ou sem 
remuneração (27,4%). Elas ganham em média 30% a menos do que os homens. 
 
As regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste concentram a maior proporção de discriminação, tanto 
de gênero, quanto de cor. Nessas regiões há maior proporção de mulheres que ganham menos 
de 70% dos rendimentos dos homens. 
 
"É pura discriminação. Essa é uma das batalha mais sérias das mulheres: salário igual para 
trabalho igual", disse Hildete. 
 
A pesquisa mostra que mulheres negras e pardas ganham ainda menos do que as brancas. Em 
2000, elas recebiam em média 51% do rendimento médio das brancas. A diferença salarial é 
maior na área urbana do Estado do Rio, onde as pretas e pardas chegam a ganhar só 48,6% 
da renda das brancas. 
 
Norte e Nordeste, regiões onde normalmente o rendimento é menor também para homens, 
tem desigualdade menor. 
 
"No Brasil, as conquistas das mulheres foram enormes nas últimas décadas. Uma delas foi o 
acesso à educação, que beneficiou em especial as mulheres. Hoje, quase 64% dos que 
concluem o ensino superior são mulheres. Mas o impacto dessa situação no mercado de 
trabalho ainda não se fez. Levará algum tempo ainda", disse a ministra Nilcéa Freire 
(Secretaria Especial de Políticas para Mulheres) no lançamento no Rio. 
 
Apesar de ter diminuído um pouco o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, aumentou 
profundamente a diferença entre homens e mulheres que migram. Em 1991, entre os homens 
que moravam no Nordeste havia pelo menos cinco anos, 290.679 foram para o Sudeste. O 
número de mulheres foi de 292.370. 
 
Já em 2000, o número de mulheres (281.872) que migraram foi 22,5% maior que o de 
homens (218.185), provavelmente em razão das parcas oportunidades de trabalho no 
Nordeste. 



Leia mais 
 
Mulheres têm locomoção pior; homens ouvem menos  
 
A principal deficiência física detectada na análise dos dados do Snig é a locomoção, tanto para 
homens quanto mulheres. Apesar de não ter sido medida em 1991, os dados de 2000 são 
relevantes para mostrar que o mal atinge grande parte da população. 
 
A dificuldade de caminhar e subir escadas das mulheres supera a dos homens. A cada 100 mil 
mulheres, 346,5 tinham o problema em 2000, enquanto para homens eram 329,3. 
 
Homens, por outro lado, sofrem mais da incapacidade de ouvir. Para cada 100 mil homens, em 
2000, 103,4 eram surdos, enquanto entre as mulheres a relação era de 92,7. Em 1991, os 
valores aferidos foram 125,1 e 111,5, respectivamente. 
 
As mulheres, que enxergavam melhor que os homens em 1991, passaram a ter mais 
deficiências visuais do que eles, em 2000. O número de homens que não enxergam caiu de 
105 para 83,9 por 100 mil habitantes. Para as mulheres a redução foi menor, de 93,9 para 
90,3. 
 
Segundo a ministra Nilcéa Freira (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres), os 
indicadores de deficiência por microrregiões ajudam a elaboração de políticas públicas 
específicas a cada parte do Brasil. 
 
Leia mais 
 
Migrantes são maioria entre domésticas  
 
Moradora da Posse, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), Patrícia Galdino de Oliveira, 34, 
sabe o que é ser chefe de família. Por dois anos, o marido ficou desempregado, logo depois do 
nascimento do segundo filho, Thiago, 3. Trabalhando como faxineira, ela arcou com as 
despesas da casa sozinha. 
 
Há dois anos o marido Rogério Oliveira voltou a trabalhar, mas ainda ganha menos do que ela.  
 
Como porteiro, recebe líquido pouco mais de R$ 300. Oliveira alterna o trabalho diário em 
duas casas e ganha, em média, R$ 750 mais as passagens. 
 
O setor doméstico é o que mais emprega as mulheres, quase um terço delas. Este também é o 
serviço que mais emprega os migrantes do Nordeste. Como empregadas domésticas, ganham 
mais no Sudeste. 
 
Jaciene da Silva, 31, saiu de Salvador, na Bahia. "Fiquei espantada, porque quando cheguei 
aqui soube que tinha direito a férias, folga. Lá não tem nada disso." Jaciene ganha dois 
salários mínimos, o dobro do que recebia antes. "Mulher não pode mais ficar sem trabalhar", 
diz.  
 
 



 
 
 

Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 23 maio 2006, Dinheiro, p. B8. 


