
BRASIL
A inserção das mulheres no
mercado de trabalho

Rendimento
mensal médio
das mulheres foi 
22% menor
do que o dos 
homens

ELAS GANHAM MENOS
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DIFERENÇA DE RENDIMENTO NOS ESTADOS
Entre mulheres e homens

A cada 10 diretores e gerentes,  4 eram mulheres,  
mas o rendimento delas foi 29% menor. Em média, 

eles ganharam R$ 40, por hora, enquanto elas 
receberam R$29 

MESMO CARGO, RENDIMENTO MENOR
de diretores e gerentes

AFAZERES  DOMÉSTICOS

média de horas semanais dedicada
aos afazeres domés�cos

Mulheres gastaram 
95% mais tempo em 
afazeres domés�cos
do que os homens.
Em média, foram 
541 horas a mais por 
ano, equivalente a 
68 dias (considerando
uma jornada de 
8 horas/dia)

APOSENTADORIA: TAMBÉM RECEBEM MENOS
Rendimento médio mensal

www.dieese.org.br

R$ 2.051

R$ 1.707

Com rendimentos
inferiores aos recebidos

pelos homens, a contribuição
para a previdência das mulheres

também é menor, impactando
no valor das aposentadorias.
Em média, a aposentadoria

das mulheres foi 17% menor
do que a dos homens

DESEMPREGO É MAIOR ENTRE ELAS

13,1% 10,2% 

9,2% 5,1% 
Taxa de desocupação total Taxa de desocupação do 

responsável pelo domicílio

37%
27%

37% das mulheres desocupadas
estavam procurando emprego
há mais de um ano

41% 

67% 

Nenhum 
filho na creche

(até 3 anos)

Todos os
filhos na creche

(até 3 anos)

Das mulheres com filhos 
na creche, 67% �nham 
trabalho remunerado. 
Já entre as mulheres cujos 
filhos não �veram acesso 
à creche, somente 41% 
estavam trabalhando

Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con�nua 
(Pnad Con�nua). IBGE 
Elaboração: DIEESE
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Rendimento
mensal médio
das mulheres com
ensino superior foi 
38% menor do 
que o dos homens

R$ 6.292
R$ 3.876

Média geral
Média com

ensino superior

FALTA DE CRECHE TIRA MULHER DO TRABALHO
REMUNERADO

10h54
Homens

21h18
Mulheres

SE -11%

Menos desigual
(até  -20%)

Mais desigual


