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Mulheres ainda são minoria no mercado de
trabalho, revela IBGE
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Maioria entre a população, as mulheres seguem com menor
inserção no mercado de trabalho. Do total de pessoas
ocupadas, 42,6% são do sexo feminino, segundo dados da
Pnad 2009 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios),
divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação a 2008, a participação da mulher no mercado continuou praticamente a
mesma. Naquele ano, as mulheres representavam 42,4% do total de empregados.

Crise faz número de desempregados ter expansão recorde, aponta IBGE
Emprego com carteira assinada bate recorde, estima IBGE
Renda cresce 20% em cinco anos, mas ainda perde para recorde de 1996

O levantamento do IBGE mostra que as mulheres inseridas no mercado têm mais
instrução do que os homens. Em média, as trabalhadoras têm 8,7 anos de estudo, um
ano a mais do que os homens.

Entre o total de mulheres economicamente ativas, 11,1% estavam desempregadas no
ano passado. Entre os homens, essa proporção era de 6,2%.

Do total das 39,5 milhões de ocupadas, a maior parte faz serviços domésticos. Essa
parcela representa 17% do contingente de trabalhadoras, pouco acima das mulheres
que fazem atividades de educação, saúde e serviços sociais, que significam 16,7% do
total de empregadas.

A Pnad confirmou ainda uma tendência histórica na pesquisa: as mulheres que
trabalham ainda são as responsáveis por afazeres domésticos. Do total das
empregadas, 90% também se preocupam com a casa. Entre os homens, essa proporção
é bem menor, de 49,7%.
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Crise faz número de desempregados ter expansão recorde, aponta IBGE
Mais da metade da população do Norte e Nordeste ainda não tem telefone celular

 

1. Portugal vende mais de US$ 1,27
bilhões em obrigações do Tesouro

2. Cinco regiões dos EUA apresentam
crescimento moderado, aponta
relatório do BC

3. Inadimplência impede Celg de
aplicar reajuste na conta de luz em
Goiás

4. CSN espera que Transnordestina
inicie operação no fim de 2012

5. Bovespa mantém tendência de
baixa; dólar atinge R$ 1,72

6. Bolsas europeias fecham no maior
nível desde abril

7. Saídas de dólares superam entradas
por US$ 680 milhões em agosto

8. Venda de importados cresce 36% no
ano e preocupa montadoras

9. Justiça dos EUA investiga compra da
ITA Software pelo Google

10. Bovespa cede 0,67% e dólar vale R$
1,72; ações da Petrobras caem
quase 4%

PUBLICIDADE

NOTÍCIAS PODER MUNDO MERCADO COTIDIANO ESPORTE ILUSTRADA CIÊNCIA TEC

AMBIENTE  BICHOS  BLOGS  CELEBRIDADES  COLUNAS  COMIDA  EQUILÍBRIO E SAÚDE  FOLHATEEN  FOLHINHA  ILUSTRÍSSIMA  REVISTA SÃOPAULO  SABER  TURISMO

SERVIÇO HORÓSCOPO FOLHAINVEST TEMPO GUIA FOLHA E-MAIL FOLHA ASSINANTES LEIA A FOLHA DE HOJE ASSINE A FOLHA

EM CIMA DA HORA  Após acidente envolvendo ônibus e carreta, Régis tem 8 km de lentidão

+ CIDADES

SP RIO

Maior | Menor Enviar por e-mail Comunicar erros Imprimir Compartilhe        

ASSINE 0800 703 3000 BATE-PAPO E-MAIL RÁDIO UOL SAC TV UOL UOL HOST VOIP E-MAIL GRÁTIS SHOPPING ÍNDICE PRINCIPAL

 
PUBLICIDADE



http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/
http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www.folha.uol.com.br/
http://twitter.com/folha_mercado
http://twitter.com/folha_mercado
http://twitter.com/folha_mercado
http://twitter.com/folha_mercado
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795251-crise-faz-numero-de-desempregados-ter-expansao-recorde-aponta-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795221-emprego-com-carteira-assinada-bate-recorde-estima-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795267-renda-cresce-20-em-cinco-anos-mas-ainda-perde-para-recorde-de-1996.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795231-42-dos-brasileiros-acessam-a-internet-indica-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795251-crise-faz-numero-de-desempregados-ter-expansao-recorde-aponta-ibge.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795228-mais-da-metade-da-populacao-do-norte-e-nordeste-ainda-nao-tem-telefone-celular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795614-portugal-vende-mais-de-us-127-bilhoes-em-obrigacoes-do-tesouro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795614-portugal-vende-mais-de-us-127-bilhoes-em-obrigacoes-do-tesouro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795607-cinco-regioes-dos-eua-apresentam-crescimento-moderado-aponta-relatorio-do-bc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795607-cinco-regioes-dos-eua-apresentam-crescimento-moderado-aponta-relatorio-do-bc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795607-cinco-regioes-dos-eua-apresentam-crescimento-moderado-aponta-relatorio-do-bc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795604-inadimplencia-impede-celg-de-aplicar-reajuste-na-conta-de-luz-em-goias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795604-inadimplencia-impede-celg-de-aplicar-reajuste-na-conta-de-luz-em-goias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795604-inadimplencia-impede-celg-de-aplicar-reajuste-na-conta-de-luz-em-goias.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795584-csn-espera-que-transnordestina-inicie-operacao-no-fim-de-2012.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795584-csn-espera-que-transnordestina-inicie-operacao-no-fim-de-2012.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795582-bovespa-mantem-tendencia-de-baixa-dolar-atinge-r-172.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795582-bovespa-mantem-tendencia-de-baixa-dolar-atinge-r-172.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795573-bolsas-europeias-fecham-no-maior-nivel-desde-abril.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795573-bolsas-europeias-fecham-no-maior-nivel-desde-abril.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795571-saidas-de-dolares-superam-entradas-por-us-680-milhoes-em-agosto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795571-saidas-de-dolares-superam-entradas-por-us-680-milhoes-em-agosto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795558-venda-de-importados-cresce-36-no-ano-e-preocupa-montadoras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795558-venda-de-importados-cresce-36-no-ano-e-preocupa-montadoras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/795542-justica-dos-eua-investiga-compra-da-ita-software-pelo-google.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/795542-justica-dos-eua-investiga-compra-da-ita-software-pelo-google.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795533-bovespa-cede-067-e-dolar-vale-r-172-acoes-da-petrobras-caem-quase-4.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795533-bovespa-cede-067-e-dolar-vale-r-172-acoes-da-petrobras-caem-quase-4.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795533-bovespa-cede-067-e-dolar-vale-r-172-acoes-da-petrobras-caem-quase-4.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/bichos/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tvcelebridades/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/urania/
http://folhainvest.folha.com.br/
http://tempo.folha.com.br/
http://guia.folha.com.br/
http://email.folha.uol.com.br/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/795608-apos-acidente-envolvendo-onibus-e-carreta-regis-tem-8-km-de-lentidao.shtml
http://tempo.folha.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://tempo.folha.com.br/rj/rio_de_janeiro
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=referrer
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
http://twitter.com/home?status=Mulheres%20ainda%20s%C3%A3o%20minoria%20no%20mercado%20de%20trabalho%2C%20revela%20IBGE%20http://www.folha.com.br/me795225%20%23folha_com
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795225-mulheres-ainda-sao-minoria-no-mercado-de-trabalho-revela-ibge.shtml
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Mulheres%20ainda%20s%C3%A3o%20minoria%20no%20mercado%20de%20trabalho%2C%20revela%20IBGE&amp;du=http://www.folha.com.br/me795225
javascript:void(0)
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&grp=src:13;chn:24;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://www.uolhost.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/?&rtrk=src:13;sze:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/



	www1.folha.uol.com.br
	Folha.com - Mercado - Mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho, revela IBGE - 08/09/2010


	hvLXJldmVsYS1pYmdlLnNodG1sAA==: 
	form4: 
	site: []
	submit: 
	q: 


	hvLXJldmVsYS1pYmdlLnNodG1sAA==: 
	fm_uol: 
	select0: [0]




