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Mulheres
DADOS DA 
REALIDADE DAS

Desigualdade
salarial
Enquanto os homens ganharam, em média, R$ 2.495, no último 
trimestre de 2019, as mulheres receberam R$ 1.958, rendimento 
22% menor, segundo o Dieese. As análises são com base em dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, do IBGE. 

TRABALHADORES COM ENSINO SUPERIOR

Homens

Mulheres

R$ 6.292

R$3.876

DIRETORES E GERENTES DE EMPRESAS (VALOR MÉDIO)

Homens

Mulheres R$ 29 / hora trabalhada

R$ 40 / hora trabalhada 

Mesmo quando a mulher 
está no mesmo patamar, 
seja em relação ao nível 
de escolaridade, seja no 
tipo de cargo, ainda 
assim existem diferenças. 
É importante pontuar 
que, na média, a 
mulher tem mais 
anos de estudo do que 
o homem�.
Camila Ikuta | Técnica do Dieese

Panorama na
política

15%

De um total de 192 países, o Brasil ocupa a 152ª posição no ranking de 
representatividade feminina na Câmara dos Deputados, �cando atrás 

de países como Senegal, Etiópia e Equador. 

ocupam 
posições
no Parlamento

Infográ�co produzido  pelo QCA+ com a contribuição de Cecília Gondim.

Sendo que somente 10% compõem o 
conjunto de deputados federais.

Fonte: O Relatório de Desenvolvimento Humano indica, ainda, o chamado Índice de Desigualdade de Gênero (GII, da sigla em inglês

Cenário
em casa
As mulheres brasileiras trabalham, em média, oito horas a mais 
por semana em afazeres domésticos ou no cuidado de familiares 
do que os homens, segundo um levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), 

Homens gastam 10,5 horas por 
semana com esse tipo de tarefa

Já as mulheres dispendem 
18,1 horas 

Outra constatação da pesquisa é que a desigual 
divisão prevalece mesmo entre os �lhos, 
o que acaba reproduzindo o padrão: 84,8% 
das �lhas e enteadas trabalham em casa, contra 
66,5% dos �lhos e enteados.

Re�exos da
COVID-19

Estudo da Fiocruz mostra que mulheres são mais afetadas pela 
pandemia.  Entre as entrevistadas, 26,4% a�rmam que o trabalho 
doméstico aumentou muito, percentual mais de duas vezes maior 

que o dos homens, 13,1%.

Fonte: h�ps://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/05/estudo-�ocruz-mulheres-pandemia/

50%

Sentem-se tristes 
ou deprimidas

30%
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Excesso de trabalho
doméstico aumentou

13%
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Juntos somos 
mais transformação

Segundo a ONU, as mulheres estudam mais no Brasil, 
mas têm renda 41,5% menor que homens.

Violência
contra a mulher 

Segundo pesquisa realizada pelo Data Popular, a violência contra 
a mulher vem, no decorrer dos anos, como uma onda crescente, 

partindo do pressuposto de dominação, vulnerabilidade e 
impunidade.

7 em cada 10
acreditam que a mulher
sofrem mais  violência 
dentro de casa do que 
em espaços públicos

54%
conhecem uma mulher

que já foi agredida
por um parceiro

85%
concordam que as mulheres

que denunciam seus
parceiros têm mais
chances de serem

assassinadas 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 

Fonte:  h�ps://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/mulheres-estudam-mais-no-brasil-mas-tem-renda-415percent-menor-que-homens-diz-onu.ghtml

na política, em casa, no mercado de trabalho.
Além dos impactos da COVID-19 e violência.

Mercado de
trabalho  e �lhos

Deixam o trabalho para cuidar dos �lhos

30%
07%Homens

Mulheres

Tiveram problemas no trabalho por ter que 
se ausentar porque o �lho passou mal

48%
Relaram terem sido demitidas depois 
ou durante a gravidez 

20%

Fonte:  h�ps://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/05/10/pesquisa-mostra-que-30percent-das-mulheres-deixam-trabalho-por-causa-dos-�lhos-homens-sao-7percent.ghtml

Uma pesquisa divulgada pela Catho aponta que 30% das 
mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos �lhos. 
Entre os homens, essa proporção é quatro vezes menor, de 7%. O 
levantamento foi feito em 2018 e ouviu 2,3 mil pessoas.

Apenas 16% presidem comissões da Câmara
dos Deputados

Constatou-se também que a mulher que trabalha 
em casa é interrompida a cada uma hora, mas o
homem trabalha três horas seguidas
sem interrupção.

No isolamento social imposto pela pandemia, a quantidade 
de denúncias de violência contra a mulher recebidas 
no canal 180 cresceu quase 40% em relação ao 
mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher.

60%

Disse ter se sentido ansioso 
ou nervoso no período 

43%
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