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Desempenho das mulheres na economia é melhor que o
dos homens
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Embora a inflação apertasse em 2015, as mulheres ainda conseguiram crescer significativamente,
em média 0,7%, em comparação aos homens. Foto: Chris/Flickr

Nos últimos anos, a crise econômica vem assombrando grande parte dos brasileiros. Segundo a pesquisa
realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV Social) a partir dos dados divulgados pelo IBGE, a realidade se
aplica a indivíduos de todos os setores sociais e econômicos, seja do sexo feminino ou masculino.

Na antiga nomenclatura dos “chefes de famílias”, atualmente conhecidos como as pessoas responsáveis por seus
domicílios, caíram em média 6,06% em seu nível de renda real do trabalho. Por outro lado, os cônjuges depararam-
se com um crescimento de 3,67% na participação no mercado. Esse grupo foi único a conseguir elevar sua renda
real do trabalho, contabilizando 9,06% mesmo em uma época de recessão.  

Na pesquisa também foi observada a participação dos filhos que se dispuseram a participar do mercado de
trabalho. O grupo representou um aumento equivalente a 1,46%, mas não tiveram o mesmo resultado em sua
remuneração, sofrendo perdas de 5,99% em sua renda média mensal, muita dela causado pela alta do
desemprego.

Quanto a participação da mulher no mercado neste período de crise é observado resultados melhores que o dos
homens. Apesar dos homens manterem uma renda média mais alta que a das mulheres, a trajetória de trabalho
deles foi pior que a delas nos dois últimos anos.
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Embora a inflação apertasse em 2015, as mulheres ainda conseguiram crescer significativamente, em média 0,7%,
em comparação aos homens, que caiu 1,9%. Em 2016, os dois grupos apresentaram perdas, mas no caso deles a
queda resultou em 5,1%, enquanto a delas 2,8%.
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