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Pesquisa
Ficar sozinha rende mais 
Goianiense solteira, vi úva ou descasada ganha 
24% a mais que a acompanhada, com média 
de salário de R$ 552; número chega a 62% no 
País; 40% da população feminina com mais de 
20 anos é inativa 

  
10/06/2005 

Wanessa Rodrigues 
Lídia Borges 
Da editoria de Cidades 
 
Está comprovado: ser solteira rende mais. A mulher goianiense sozinha 
ganha por mês 24% a mais do que a acompanhada. Em Goiânia, a média 
de rendimentos mensal das chamadas “solitárias” (descasadas, solteiras e 
viúvas) é de R$ 552,72, enquanto que a das “acompanhadas” (casadas ou 
unidas consensualmente) atinge R$ 420,07. Em todo o País, a diferença 
entre os dois grupos chega a 62%. Os dados são da pesquisa Sexo, 
Casamento e Economia lançados ontem pelo Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV).  
 
O número estimado da população feminina de 20 anos a mais na Capital é 
de 367.080 mil. Deste total, 146.915 (40%) são inativas, sendo que 62,13% 
são do grupo das acompanhadas. As sozinhas são maioria quando o assunto 
é trabalho com carteira assinada: 53,96% das 76.649 possuem registro. As 
acompanhadas somam maior número entre as empregadas sem carteira: 
51,16% de 47.790 mulheres. As que trabalham por conta própria são 40.167 
– 62,22% têm companheiro. 
 
O diretor do CPS/FGV, Marcelo Néri, observou que a diferença na renda 
ocorre porque as solteiras têm acesso também a maiores valores de pensões 
e aposentadorias, e à própria pensão alimentícia, no caso das descasadas. 
Segundo ele, atualmente as mulheres têm maior força econômica e maior 
participação no mercado de trabalho. Isto baseado nas análises dos 
determinantes econômicos dos casamentos e da chamada “solidão 
feminina”, que cresceu nos últimos 30 anos.  
 
Oportunidade – Segundo o coordenador da pesquisa, as conquistas da 
classe feminina no mercado – assim como o direito previdenci ário e o 
direito de família – criaram oportunidades de as mulheres optarem de 
maneira diferente da situação que era vivenciada há décadas. Elas querem 
estar sozinhas. “Nesse sentido, os casamentos hoje são mais dissolúveis – até 
pelas oportunidades econômicas que hoje se apresentam”, diz. 
 
Dentre a população feminina de Goiânia, 44,51% pertencem à classe das 
solteiras, seja por opção ou por falta de alternativa. Com esta porcentagem, 
a Capital goianiense ocupa o 13º lugar no ranking de proporção de 
mulheres solitárias no Brasil. O Estado de Goiás – que possui mais de cinco 
milhões de habitantes (Censo de 2000 divulgado pelo IBGE), com mais de 
2,5 milhões de mulheres – está em 12º lugar, com 36,12%. 
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A assistente administrativa Claudirene Pontes, 28, est á solteira, mora com os 
pais e cursa o último ano de Administra ção Hoteleira. Na sua opinião, as 
mulheres sozinhas ganham mais porque têm mais tempo disponível para 
trabalhar e estudar. Ela afirma que, por esse motivo, o grupo prefere adiar 
compromissos, para adquirir primeiro sua independência financeira. 
Claudirene diz não pensar em matrimônio. Mas concorda que, se estivesse 
casada, ganharia proporcionalmente menos, pois teria que ajudar nas 
despesas de casa e com os gastos dos filhos. Como ainda mora com os pais, 
ela diz que o salário ideal que gostaria de ganhar seria de R$ 2 mil, pois 
hoje recebe quase a metade deste valor. Se estivesse casada, acha que 
teria de ganhar R$ 3 mil para ajudar nas despesas.  
 
Solidão – O estudo da FGV mostrou também que, nas áreas que 
concentram a população de maior renda, a solidão aumenta, e que o 
número de mulheres e homens sozinhos no país cresce de forma constante e 
acelerada desde a década de 1980. 
 
Do total de 367.080 goianienses do sexo feminino, mais de 41% (151.193) 
das mulheres na Capital têm de 8 a 11 anos de estudo. 
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Renda mensal (R$) 
Fontes de renda.......sozinhas.......acompanhadas 
Trabalho principal.......334,19.......333,69 
Demais trabalhos.......15,2.......14,46 
Aposentadoria e pensão.......132,06.......48,08 
Aluguel recebido.......31,11.......12,27 
Transferências privadas.......27,75.......4,20 
Transferências públicas.......1,65.......1,11 
Outras.......10,72.......6,26 
Total.......552,72.......420,07 
 
Ocupação 
Situação.......total.......sozinhas.......acompanhadas 
Inativas.......146.915.......37,87%.......62,13% 
Empregada com carteira.......76.649.......53,96%.......46,04% 
Empregada sem carteira.......47.790.......51,16%.......48,84% 
Conta-própria.......40.167.......37,78%.......62,22% 
Empregadora.......7.817.......30,41%.......69,59% 
 
Religião 
Total.......sozinhas.......acompanhadas 
Católica.......225.183.......43,77%.......56,23% 
Evangélica.......92.859.......40,39%.......59,61% 
Espiritualista.......18.920.......51,65%.......48,35% 
Sem religião.......22.632.......50,94%.......49,06% 
 
Escolaridade  
Anos de Estudo.......total.......sozinhas.......acompanhadas  
Menos de 1 ano.......23.268.......58,60.......41,40 
1 a 3 anos.......37.503.......42,49%.......57,51% 
4 a 7 anos.......93.761.......36,70%.......63,30% 
8 a 11 anos.......151.193.......42,69%.......57,31% 
12 ou mais.......60.125.......51,97%.......48,03% 
Ignorado.......1.230.......56,23%.......43,77% 
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