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Ministra vê avanço "muito lento" na renda
feminina
CLAUDIA ROLLI
DE SÃO PAULO
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A ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
Iriny Lopes, acredita que o avanço na renda das mulheres,
principalmente na região Nordeste, em comparação com a
dos homens é positivo, mas ainda ocorre em ritmo "muito
lento".

Renda feminina cresce mais do que masculina no Nordeste

Estudo feito pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-
Econômicos) para a Folha mostra que em três regiões metropolitanas do Nordeste --
Fortaleza, Recife e Salvador-- o rendimento feminino por hora avançou de 1,8% a
12,7% enquanto o masculino variou de -0,2% a 9,7%.

Leia a seguir a entrevista concedida pela ministra-chefe, por e-mail, sobre o tema.

Folha - Como é a presença das mulheres nos setores que estiveram mais dinâmicos
recentemente na economia?

Iriny Lopes - Para as mulheres, a possibilidade de trabalhar fora de casa e possuir sua
própria renda é fundamental para ampliar a igualdade. E embora a participação das
mulheres no mercado de trabalho venha aumentando, as condições para isso são muito
desiguais.
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As suas possibilidades são constrangidas pelas responsabilidades domésticas, pois elas
continuam como as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e o cuidado com os
familiares. Essa é a principal razão para que a presença das mulheres no mercado de
trabalho seja inferior à presença masculina.

Folha - Por que isso ainda ocorre?

Iriny Lopes - Muitas vezes elas são obrigadas a procurar trabalhos com horários mais
flexíveis, em condições precárias, para dar conta do trabalho em casa. Dados da Pnad
[Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios], do IBGE, sobre o tempo gasto nos
afazeres domésticos, no cuidado com a família, têm mostrado que em uma família,
mesmo quando o homem e a mulher trabalham fora, com a mesma jornada de
trabalho, o tempo que as mulheres dedicam a estas tarefas é muito maior.

Além disso, com as mudanças nas dinâmicas familiares, cresce o número de mulheres
que assumem sozinhas a responsabilidade com a família, o que pode tornar ainda mais
difícil as alternativas de emprego.

Essa é uma das principais razões para que, muitas vezes, as mulheres mais pobres
sejam também as que têm as piores condições de participação no mercado de trabalho.
Isso leva a uma taxa de participação mais baixa para as mulheres mais pobres, o que
também é verdade no caso dos homens, e em trabalhos com jornadas declaradas
menos extensas.

Mas sempre é preciso pesquisar se não há, efetivamente, aí um tempo de trabalho
embutido, invisível, característico dos trabalhos informais e precários. Sem dúvida, as
oportunidades para as mulheres mais pobres são mais difíceis. É sempre destacar que
as principais áreas de emprego das mulheres estão entre os grupos mais mal pagos,
como o das as empregadas domésticas.

Folha - Hoje, as mulheres ganham cerca de 76% do que recebem os homens. Estudo
feito pelo Dieese mostra que houve avanço na renda das mulheres, principalmente na
região Nordeste, em comparação com a dos homens, segundo estudo feito do Dieese.
Na sua avaliação, da renda das mulheres em relação à renda dos homens tem evoluído
positivamente ou muito devaga?

Iriny Lopes - O fato de haver uma mudança na diferença de renda das mulheres em
relação aos homens é, com certeza, um elemento positivo. Mas a mudança é pequena e
com um ritmo muito lento para que se possa imaginar que sozinho o mercado de
trabalho vai eliminar a desigualdade salarial.

Uma das explicações para a redução da diferença observada é que desaceleração do
crescimento ocorrida entre final de 2008 e 2009 afetou principalmente os setores em
que há uma presença menor de emprego feminino, como é o caso da indústria. Além
disso, o patamar inicial de rendimento das mulheres é bem mais baixo que o dos
homens, o que não pode ser desconsiderado.

Folha - Qual é a tendência para essa relação nos próximos anos e do que depende uma
renda mais igualitária entre os gênero?

Iriny Lopes - Criar melhores condições para o trabalho das mulheres fora de casa
depende de políticas públicas, mas também de mudanças importantes nas relações
entre mulheres e homens na sociedade. Basta ver que as diferenças salariais entre
mulheres e homens são maiores exatamente entre as mulheres com maior nível de
escolaridade e, muitas vezes, nos empregos e carreiras mais valorizados.
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Mais de 200mil
metros perfurados
em todo o Brasil.

Sexual: Disfunção e
Ejaculação Precoce

Celulares 3G

Encontre aqui em até
12x. Aproveite!

Férias de Janeiro

All Inclusive com 2
crianças Grátis.
Imperdível

Aquitaine

Peugeot 207 1.4 flex.
5 portas a partir de
R$ 28.990

EF Englishtown

Curso de inglês
GRÁTIS por 14 dias -
Clique aqui.

Aprenda inglês

Curso prático com
LIVRO e 2 CDs por
apenas R$ 38,32!

IEDB

Ensino a distância
com grandes nomes
da comunicação

Notebook HP

Encontre aqui
diversos modelos em
até 10x.

PlayStation 3

Encontre aqui em até
12x! Aproveite!

Smartphone Treo

GSM e desbloqueado
clique aqui e confira!

Vale Suíço Resort

O mais belo resort
das montanhas!
Aproveite!

Folha - O que tem sido feito para dar mais oportunidade para as mulheres no mercado
de trabalho?

Iriny Lopes - O cuidado com as crianças é uma questão central na disponibilidade das
mulheres para trabalhar fora. Por isso, a ampliação da frequência das crianças às
creches e a questão da jornada escolar são fundamentais para melhorar as
possibilidades das mulheres no mercado de trabalho.

O governo federal está investindo na ampliação do acesso à creche, na ampliação do
tempo de permanência dos alunos nas escolas, na alimentação escolar e em outras
políticas que interferem diretamente no trabalho doméstico, como o serviço dos
restaurantes populares e de cozinhas comunitárias.

Além de fortalecer o enfrentamento à extrema pobreza, promover a segurança
alimentar e nutricional e as oportunidades de produção para agricultores familiares, são
políticas que, em escala, interferem diretamente sobre o tempo despendido no trabalho
doméstico. E que é um tempo quase que exclusivamente feminino.

+ CANAIS

Acompanhe a Folha no Twitter
Conheça a página da Folha no Facebook

+ NOTÍCIAS EM MERCADO

Mercados brasileiros retomam operações após pausa do Carnaval
Renda feminina cresce mais do que masculina no Nordeste
Neste Oil inaugura em Cingapura a maior usina de biodiesel do mundo
Coreia do Sul adia para abril ratificação de tratado comercial com a UE
Seguradora AIG paga US$ 6,9 bilhões ao Tesouro dos EUA

Livro destrói mitos sobre o mercado financeiro
Produtos gratuitos custam caro, diz "O Valor de Nada"
Advogado diz que corrupção é o 5º poder no Brasil
Ex-presidente da Coca-Cola ensina os "mandamentos para fracassar"
Inglês e mais 6 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 20%!
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 269,00 por R$ 188,30; economize 30%!

COMPRAR

FAÇA COMO STEVE JOBS

De: 34,90

Por: 28,90

Carmine Gallo

COMPRAR

COMO MANIPULAR PESSOAS

De: 34,90

Por: 29,90

Robert-Vicent Joule

Comentar esta reportagem Ver todos os comentários (0)

Termos e condições

PUBLICIDADE

Quanto vale seu apto SP? Produtos Para Jardim

COMPRAR

TOUPEIRA: A HISTÓRIA
DO ASSALTO AO BANCO
CENTRAL

De: 19,90

Por: 16,92

Roger Franchini

COMPRAR

A LÓGICA DO
DINHEIRO

De: 74,90

Por: 59,92

Niall Ferguson

COMPRAR

12 MESES PARA
ENRIQUECER

De: 39,90

Por: 26,90

Marcos Silvestre

COMPRAR

A REVOLUÇÃO DA
RIQUEZA

De: 89,00

Por: 75,65

Alvin Toffler e Heidi Toffler

COMPRAR

INCRÍVEIS
PASSATEMPOS
MATEMÁTICOS

De: 39,90

Por: 33,92

Ian Stewart
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