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Disparidade salarial entre homens e mulheres na Europa é
16,4% em média
02/03/2012 - 12h08

Internacional

Renata Giraldi*
Repórter da Agência Brasil

Brasília – A disparidade salarial entre mulheres e homens ocorre também nos países desenvolvidos, mostra
levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas da União Europeia, o Eurostat. As mulheres na União Europeia
(UE) ganham, em média, 16,4% a menos do que os homens.

A situação é considerada mais alarmante na Estônia, onde a diferença salarial entre mulheres e homens
chega, em média, a 27,6%. O melhor exemplo vem da Polônia, onde a diferença salarial média é apenas
1,9%.

Há ainda estimativas de que a situação pode se agravar em alguns países, como a Bulgária, França, Letônia,
Hungria e Romênia. Os dados sobre as disparidades, divulgados hoje (2) pela Comissão Europeia, foram
baseados em informações de 2010.

*Com informações da agência pública de notícias de Portugal, Lusa//Edição: Graça Adjuto
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