
Em 2012, o Brasil conta 
com uma população de 

98,6 milhões de 
mulheres.

Fonte: Projeção Data Popular a partir do Censo /IBGE (2010)
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De forma sensível, o número de postos de 
trabalho formais ocupados por mulheres teve 

um aumento de 75%, contra 59% dos postos de 
trabalho masculinos entre 2002/2012*

O crescimento econômico vem 
garantindo o aumento contínuo do 
número de postos de trabalho no 
Brasil, a despeito das ameaças de 

crises externas

Fonte: Data Popular a partir da RAIS/MTE (*2011/12: Projeção a partir da RAIS/MTE)

Evolução nº de postos formais de trabalho (em milhões)

+59,5%

+74,6%

 Aumento do Trabalho Feminino

Ocupação dos postos de trabalho em 2012



Horas semanais que dedicam aos cuidados da casa                   
(mulheres que trabalham)28
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As mulheres pobres que trabalham se dedicam mais aos afazeres domésticos do 
que as mulheres trabalhadoras das classes A e B

Mulheres que trabalham e cuidam dos afazeres domésticos:

A
76,3%

B
85,4%

C
91,2%

D
94,3%

E
96,4%

Quase a totalidade das 

mulheres emergentes que 

trabalham também cuidam dos 

afazeres domésticos. 

Elas dedicam em média 6 horas 

semanais 

a mais aos cuidados da casa do 

que as mulheres de classe A

 Jornada Dupla



 Trabalho e Rendimento

Mesmo com o aumento do número de mulheres nos postos de trabalho, permanece a 
diferença salarial entre os gêneros:

Evolução do Rendimento Médio Real - 2002/2012*

O rendimento do trabalho formal da mulher brasileira em 2012 é 17,2% menor se 
comparado ao rendimento do homem

Fonte: Data Popular a partir do Anuário RAIS 2010 (deflacionado pelo INPC/IBGE a preços de dez/10).
*2011/12: Projeção a partir da RAIS/MTE.
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