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RESUMO 
 
 

O presente artigo visa mostrar a inserção da mulher no mercado de trabalho, fazendo uma 
análise comparativa com o sexo masculino em relação à taxa de desemprego, setores de 
atividades empregadas (formal e informal) e renda no município de Taubaté. Com base nos 
dados estatísticos do Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais – NUPES, a partir dos 
resultados da Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade – PORE, realizada no mês de 
abril do corrente ano. Esse trabalho tem como objetivo mostrar a situação da mulher no 
mercado de trabalho. A mulher viveu numa época não muito distante de hoje, onde o mundo 
era quase que exclusivamente masculino, e só o marido trabalhava para sustentar a casa, 
consequentemente, a mulher nunca ganhava valor equivalente ou superior ao homem. 
Algumas mulheres conseguiram transpor as barreiras do papel de ser “apenas” esposa, mãe e 
dona do lar, isso ficou para trás a partir da década de 70, quando as mulheres foram 
conquistando um espaço maior no mercado de trabalho. A mulher está deixando para trás 
aquela continuidade de um modelo familiar, onde apenas o homem era o provedor da casa. 
Foram entrevistados, numa pesquisa de campo, moradores de 188 domicílios, totalizando 653 
pessoas, com uma margem de erro de 0,04 em percentual, para mais ou para menos, dando 
um nível de confiança de 95%. Nessa pesquisa de natureza quantitativa, foi aplicada a 
entrevista estruturada, resultando que, mesmo com a mulher menos dona de casa nos dias 
atuais, sua conquista de espaço no mercado de trabalho, não a deixa em vantagem em relação 
aos homens, o que é visível nos percentuais, onde a mulher com, 18,79% contra 8,10% 
(masculino) na taxa de desemprego. No emprego de serviços (em geral) a mulher predomina, 
com 49,51% e o homem com 30,06%; na indústria, há uma grande desigualdade, sendo 
18,41% de trabalho feminino versus 37,25% de trabalho masculino; no comércio a mulher 
atinge 31,06% e o homem com 23,52% nesse setor; na construção civil, em cada 8,49% de 
homens ativo nessa área, não há presença feminina, outro setor onde a mulher não aparece 
para cada 0,68% de homens, é o da agricultura. Com a mulher em menor número no 
assalariado registrado, sendo: 58,97% feminino e 66.70% masculino, a mulher predomina no 
setor liberal e empregador com: 4,27% feminino e 3,50% masculino; autônomo (paga INSS) em 
percentual de 9,41 para mulheres e 9,35 para homens; autônomo (não paga INSS) com 
17,94% feminino e 15,78 masculino em percentual; e outros em 9,41% feminino e 4,67% 
masculino. Sobre remuneração menor que 2 salários mínino a mulher recebe 24,1%, o homem, 
21,6%; entre os valores de R$ 1.456,00 a R$ 3.640,00 decresce o salário da mulher para 8,1% 
contra 18,8% do homem; acima de 5 salários mínino, o homem predomina recebendo 6,1% e a 
mulher 2,5%. Portanto, os dados mostram que, mesmo com a evolução da mulher para 
adentrar ao mercado de trabalho, ela continua enfrentado problemas e segue com dificuldade 
de inserção no mercado de trabalho e menor rendimento. 


