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De Quantas Mullieres Falamos?
(1995-1999)
Maria Fátima dos Santos Rosinha Motta1

E

mbora a particípacáo das mulheres no mercado de trabalho tenha
aumentado nas últimas décadas e tenha tido um papel cada vez
mais importante para o desempenho da economia, os Estudos de
Genero tém demonstrado que o aumento da insercáo feminina nesse
mercado nao se apresenta nas mesmas condícóes da ocupacáo masculina. As relacóes de genero, no ámbito do mercado de trabalho, apresentam desvantagens para as mulheres apesar do aumento de sua participacáo, do aumento da escolaridade, da continuidade das trajetórias
laborais, entre outras.
Essa insercáo tem se revelado desigual de várias formas (vide primeira
parte deste livro).
• as mulheres estáo em ocupacóes culturalmente associadas a
reproducáo social e ainda assim de forma precária (divisáo sexual
horizontal do mercado de trabalho/segregacáo dos mercados de
trabalho baseada em genero);
• as mulheres estáo em ocupacóes com menores salários (divisáo sexual
vertical do trabalho), mesmo naquelas ocupadas também pelos homens,
• as mulheres continuam discriminadas para ocupar cargos de
dírecáo, mesmo em atividades tradicionalmente desempenhadas por
mulheres (pirámide ocupacional baseada em genero);

1 Urna versáo preliminare mais extensa deste texto toi apresentadapor Maria Fátima dos Santos Rosinha Mottacomo
monografiafinal(requisito para aprova;:iiodo SeminárioAcadémico Intemacional2002 sobrePolíticas Públicasde TrabaIlO
Comparadas,organizadopela FLACSO/SedeAcadémicaBrasilno contextoda PateeriaNacionalMTEIFlACSO).
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• estudos da ONU (1996) revelam o fenómeno da ferninizacáo da
pobreza que, segundo dados da ONU, atinge 70% das pessoas em
condicóes de extrema pobreza.
Por outro lado, existe o fato de as discussóes para integracáo regional
no Cone Sul terem avancado pouco nos aspectos sociais, inclusive no
que se refere a questáo de genero. A incipiente tendencia para a efetiva
harrnonizacáo de normas e políticas públicas no Mercosul tem como um
dos empecilhos a existencia de um grande desconhecimento recíproco.
Assim, "... a íntegracao efetiva só pode realizar-se a partir do
conhecirnento, do reconhecimento e do respeito da diferenca, como
ponto de partida imprescindível no trabalho em prol da harmonízacáo
e/ou aproxirnacáo dos sistemas." (PRONKO in FAUSTO, PRONKO &
YANNOULAS, 2002, vol. 1, p. 591).
Nesse sentido, a análise proposta a seguir pretende contribuir para
a reflexáo da questáo de genero no mercado de trabalho do Mercosul
a partir da cornparacáo da condicáo da insercáo feminina no mercado
de trabalho dos países integrados no bloco, tendo como base os
indicadores do Sistema Integrado de Indicadores de Genero,
disponibilizado pelo Ibam para os anos de 1995 e 1999 (IBAM, 2002)2,
com o objetivo de conhecer e identificar a diversidade regional sob
esse aspecto e, a partir disso, refletir sobre possíveis recornendacóes
que possam ser incorporadas adiscussáo da harrnonizacáo das políticas
públicas de trabalho e renda regional.

1. Avances na Constituicáo do Mercosul
Antes da análise das ínforrnacóes sobre a insercáo das mulheres no
mercado de trabalho, vale contextualizar o processo de integracáo
supranacional dos países do Cone Sul e destacar a importancia para os
avances na harrnonizacáo de normas e políticas.
O tratado que, em 1991 criou o Mercosul e em 1994 foi revisado
conforme Protocolo de Ouro Preto, preve Iivre cornércio, uniáo
alfandegária e Iiberdade de circulacáo de servicos e fatores produtivos
(capital e trabalho), com previsáo de constituir-se mercado comum a
partir de 2015. O Mercosul tem um reduzido grau de institucionalidade

o

2 Ibam, com apoio da Unláo Européia, do Unifem e da GTl, coordenou o projeto de construcáo de um sistema de
indicadores a partir das pesquisas por amostra domiciiiares, divulgadas anualmente pelos institutos nacionais de estatisticas.

Comp5emo sistema apenasas variáveis comparáveis entreessasbasesde dados.
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e caracteriza-se pela inexistencia de órgáos decisórios supranacionais,
o que dificulta a resolucáo de possíveis conflitos entre seus membros.
Todas as resolucóes sao ratificadas pelos representantes govemamentais
dos quatro países: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.
Em sua estrutura encontra-se o Conselho Mercado Comum (CMO,
composto por ministros da área económica, encarregado de tomar as
decisóes e conduzir políticamente o processo, e o Grupo Mercado
Comum (GMq, órgáo executivo, também composto por representantes
dos mesmos ministérios e bancos centrais. O GMC responsável por
acompanharo cumprimentodos acordos e protocolosfirmados no 5mbito
do tratado, desenvolver programas de trabalho para o avance das
negociacóesdo mercado comum,bem como negociarem nome do bloco
com outros países. Esse grupo tem sob sua direcáo diversos subgrupos
encarregados da coordenacáo regional de diversas políticas setoriais,
inclusive a de políticas laborais.
Embora o processo de integracáo tenha se iniciado com aspectos
específicamente económicos, Iogo se percebeu a necessidade de
incorporar a questáo sociolaboral em suas discussóes. Esse aspecto bem
como as questóes de genero ganharam forca e importancia a partir de
1994, quando diversas instancias foram criadas e/ou refonnuladas com
atribuicóes específicas. A seguir estáo relacionadas as principais
institucionalídades e os avances relativos a esses temas:
a) Comissáo Sociolaboral do Mercosul, encarregada do acompanhamento e da prornocáo dos direitos consagrados na Declaracáo
Sociolaboral do Mercosul, assinada em 1999 3 • Para execucáo de seus
trabalhos, acomissáo implementou ummecanismo de acompanhamento
baseadoem relatórios anuais, elaborados pelosministérios do Trabalho
em consulta as organizacóes mais representativas de empregadores e
trabalhadores. Após o exame dos relatórios, a Comissáo prepara recomendacóes, sendo algumas submetidas ao Grupo Mercado Comum.
Num primeiro momento, foram apresentados, pelos países, relatórios
sobre seisdireitos previamente escolhidos. Um deles estavarelacionado ao direito de promocáo de igualdade entre mulheres e homens.
Sobre esse direito, a Comíssáo recomendou aos países a realízacáo de
acóes preventivas, educativas, de difusáo e de levantamento de inforé

3 Esta decla~¡¡o adotaurnasérie de principiose diraitosna área do lrabalho baseada na artiClAarwl0 de . .~
jurídicasnacíonaiscomo objetivode construirumconjuntode normasharmonizadasentre os países.
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macóes e a incorporacáo dessas acóes dentro dos objetivos dos ministérios do Trabalho do Mercosul. Além dísso, recomendou que o Observatório do Mercado de Trabalho do Subgrupo 10 aprofundasse a
aplicacáo de indicadores de genero em suas ínformacóes, Também determinou que os futuros relatórios anuais deveráo conter em forma
transversal a perspectiva de genero.
b) Subgrupo [O, com integracáo tripartite, está encarregado do tema
relativo as relacóes laborais, emprego e seguridade social. Sua principal
tarefa é analisar as diversas legislacóes, políticas e procedimentos
nacionais relativos as questóes de trabalho e buscar a harmonizacáo
com o objetivo de tomar mais factível a integracáo do Cone Su!.
Atualmente, em articulacáo e de forma complementar, o subgrupo está
aprofundando os temas que foram objeto dos relatórios anuais
determinados pela Comissáo Sociolaboral. Dentre outras atividades
desenvolvidas, destacam-se as relacionadas ao Observatório do Mercado
de Trabalho que inc1uem a continuacáo de acóes de manutencáo,
melhoramento e homogeneizacáo da base de dados e compatibilizacáo
de indicadores do mercado de trabalho, sendo decidido desagregar a
informacáo estatística comum com indicadores de genero e idade.
Também nessa instancia institucional do Mercosul ficou decidido
transversalizar sob a ótica de genero todas as suas atividades.
e) Reunióes de Ministros de Trabalho (RMn. A institucionalizacáo
das RMT, instancia diretamente subordinada ao órgáo máximo do
Mercosul (Conselho Mercado Comum), facilitou o impulso político
dado as questóes laborais por meio de seu apoio permanente as
atividades do Subgrupo lO, propiciando a análise de seus resultados
na esfera do CMe.
d) Foro Consultivo Económico-Social (FCES) é órgáo de
representacáo das demandas dos setores económicos e sociais,
integrado em igual número por representantes de cada Estadomembro e com funcóes consultivas que se manifestam mediante
recornendacóes para o Grupo Mercado Comum. Surgiu com o
objetivo de dar urna res posta as reclamacóes de maior transparencia,
democracia e inclusáo da dimensáo social, no ámbito supranacional.
O FCES teve papel importante na inclusáo da presenca da mulher e
da perspectiva de genero no Mercosul. Apesar de nenhuma
organizacáo de mulheres participar do FCES, já que se constitui de
forma tripartite, em seu ámbito foi criado o Foro da Mulher, que
conta com instancias nacionais.
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e) Como resultado do conjunto de acóes ernpreendídas pelos
organismos nacionais da mulher e as organízacóes da sociedade civil
em cada um dos países, o GMC estabeleceu em 1998, a Reuniáo
Especializada da Mulher (REM) que integra a estrutura institucional
do Mercosul na condicáo de órgáo assessor do Grupo do Mercado
Comum, reunindoas representacóes governamentais responsáveis pelas
políticas públicas em relacáo as mulheres dos países-membros, A REM
conta com o assessoramento do Foro da Mulher assim como de outras
associacóes regionais sem fins lucrativos.
Observa-se, assim, no processo de integracáo supranacional dos países
do Cone SuI, avancos na harmonizacáo de normas e políticas no que se
refere as questóes laborais bem como da incorporacáo da perspectiva
de genero nas diversas institucionalidades atuantes nesse processo.
Apesar desses avances mencionados, sob outros aspectos avancouse pouco na harmonízacáo já que, para diversos direitos básicos, é
recomendada sua adequacáo as legislacóes e práticas de cada país.
PLÁ RODRIGLlEZ (2000) apontaalguns elementos que dificultam
a efetiva harmonizacáo de normas e políticas, entre eles:
• O caráter concreto da diversificacáo de normas trabalhistas segundo
ramo de atividade, por razóes geográficas e até por empresas,
inclusive dentro de cada um dos países em tela.
• A evolucáo política, histórica, legislativa e jurisprudencial (entre
outros aspectos) distintas dos países envolvidos.
• Os diferentes graus de desenvolvimento económico desses países.
• A existencia de um grande desconhecimento recíproco.
Estas dificuldades nao constituem um obstáculo insolúve1 para a
integracáo, nem para a harmonízacáo das normas e políticas públicas.
No movimento de harmonízacáo das políticas e normas, deve-se levar
em consíderacáo os impactos negativos sobre as mulheres, derivados da
articulacáo de processos de reestruturacáo produtiva, reducáo do papel
do Estado e integracáo supranacional no Mercosul, que tomam mais difícil
a insercáo de forma igualitária das mulheres no mercado de trabalho.
O conjunto de informacóes que será visto no item a seguir pode
contribuir para o reconhecimento de que a rnudanca da condicáo
feminina exige medidas de políticas públicas diferenciadas e eficazes
que permitam igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores
e trabalhadoras.
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2, Indicadores d o Mercado de Trabalho dos Países
do Mercosul
Apes ar da p ro xtmid adc geog ráfica, o Brasil, a Argent ina, o Paraguai
e o Uruguai apre senram asp e ctos eco nó m icos e socia ts basta nt e
diverso s. Os dados da tabela revelam as asstmetrias ent re os países,
mo strando o peso econó mico do Brasil apesar de possuir renda fJfr ,apita
inferi or Argentina e ao Llrugual.

a

Argenllna

37

,.

283

34

7,7

Brasil

164

7.

529

.3

3,2

Paraguai

5

3

Uruguai

3

2

•

MERCOSUl

209

1,'
3

21

. ,3
4,0

842

Font. : FMI, 1999. Elaborado palo IBAM

O Brasil tem o rnaior e mais co mpleto parque indu strial do Mercosul,
mas sua pauta de ex portacó es [ort e em produto s primari os, baseados
em recursos naturat s. A Argentina tcm também urna tnd ústria considerável
e exporta produtos derivados da agnculrura e da pecuaria. Com o pro cesso
de int egrac áo, c resce u a sua p auta de exp ort acáo de produto s
industrializados para o Mercosu1. O Uruguai um país eminentemente
agropecuario, sendo sua md ústría baseada em processamento dos produto s
pr imérios. N os últimos ternpos. cresceu O setor turí sti co, respon sével
atualmente pelo rnaior componente das exportac óes do país. O Paraguai
um país eminentemente agrícola, seror que represen ta 85% de suas
exp ortac óes. At ualmenre o comércío se tornou consl deravelmenre forre
a partir da reexportacáo de bens de consumo duráveis para a Argentina
e, principalmente, para o Brasil.
é

é

é

As inforrnac óes a segu ir ca racte rtza rn so b di verso s as pectos a
ev oluca o d o s principai s indi cadore s soci ais. ent re 199 5 e 1999 ,
co ns iderand o o corte de gén ero em sua apres ent acáo. A partir de sses
dados, pode-se co mpreende r com malores d etalhes as ca rac te rísticas
de cad a país em relac áo as prtn ctpat s qu est óes relati vas adesigualdade
de genero no mercado de trabalho do Mercosul.
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Cornecando a análise pelos dados demográficos dos quatro países do
Mercosul, em 1995 e em 1999, observa-se que apenas o Paraguai, em 1995,
tinha proporcáo igual entre as quantidades de mulheres e homens. Para os
demais países prevalecia a populacáo feminina em pequena varíacáo.
Na análise da populacáo dos países por composicáo etária,
encontrou-se uma populacáo eminentemente masculina para aqueles
até 13 anos. A partir dessa faíxa, as proporcóes de homens e mulheres
se equivaliam ou apresentavam vantagem feminina. Observa-se que o
Paraguai era o país com a populacáo mais jovem, tanto para homens
quanto para mulheres. Em 1999, 37,6% de sua populacáo estava com
até 13 anos, sendo praticamente equivalente para homens (18,7%) e
mulheres (18,9%). Nas outras faíxas etárias esteve igual ou abaixo dos
indicadores dos outros países.
O Brasil tambérn se destacava nessa faixa etária, porém sua populacáo
tinha maior peso na faíxa de 25 a 49 anos, com 34,3% de sua populacáo,
acompanhado da Argentina e Uruguai que apresentavam indicadores
um pouco menores (31,9% e 31,1%). Quando se observa a distribuícáo
por genero nessa faíxa etária, percebe-se urna predominancia feminina
em tomo de 1,5 ponto percentual. Portanto, na faixa etária em que
normalmente as pessoas estáo mais envolvidas com as atividades
profissionais, encontra-se um número maís elevado de mulheres.
Ainda ern termos etários, a Argentina (22,8% em 99) e o Uruguai
(29,8% em 99) eram os países com maior proporcáo de populacáo
velha (50 anos ou mais) apresentando tendencia crescente nesse último
país. Nota-se que a populacáo feminina nessa faixa etária era
significativamente superior a dos homens em tomo de 4,5 pontos
percentuais. Nessa faixa etária, o Paraguai se diferenciava pela
equivalencia entre homens e mulheres em ambos os períodos. Tendo
em vista a maior longevidade feminina, pode-se supor que as condicóes
gerais de vida em sociedade nos países do Mercosul trazem beneficios
ou pelo menos preservam as mulheres de alguns tipos de doenca,
acidentes, violencia urbana etc.
No caso da análíse dos indicadores relativos aos chefes de domicílio,
considera-se a populacáo com 14 anos e mais. Das características desse
grupo pode-se destacar a predominancia de homens, em todos os países,
nos dois anos analisados, representando cerca de 30% da populacáo na
categoria de chef@s de família. As chefas de famílía representavam,
de urna forma geral, um terco da quantidade das chefias masculinas.
Vale destacar que de 1995 para 1999 houve uma ligeira reducáo da
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participacáo dos homens e um aumento das mulheres como chefes de
família em todos os países. O país que apresentou maior destaque foi o
Uruguai em que as mulheres passaram de 9,8% para 12,3%, absorvendo
a elevacáo da proporcáo total das pessoas acima de 14 anos que eram
chefes do domicílio.

Aínda analisando @s chef@s de família, observa-se que, em geral,
nos quatro países, a maioria das chefas de família era nove anos mais
velha do que os homens na mesma posicáo, cabendo salientar que de
1995 para 1999 a díferenca de mediana de idade diminui, principalmente
na Argentina.
Com relacáo aescolaridade (segundo ciclo escolar incompleto ou mais")
as mulheres chefas de família de todos os países, em 1995, apresentaram
indicadores desfavoráveis em relacáo aos chefes homens. As mulheres chefas
de família mais escolarizadas estavam na Argentina (43% contra 51, 1% dos
homens), seguida pelo Uruguai (25%, sendo homens 33,1%), do Brasil
(20%,21% homens) e do Paraguai (14% sendo 19% homens), Podemos
destacar que embora o Brasil tivesse menor desigualdade entre géneros,
estava num patamar de escolaridade inferior. Nesse aspecto, vale ressaltar
que embora tenha melhorado entre os períodos estudados, nao houve
significativa mudanca, apesar da grande variacáo desses indicadores entre
os países. Enquanto a Argentina teve, em 1999, 53,1% dos chefes de família
com escolaridade de segundo ciclo incompleto ou mais, o Paraguai
apresentou apenas 19,1% dos chefes de família com essas características,
seguida do Brasil com 24% e o Uruguai com 34%.
I

Com relacáo arenda mensal, a maioria das chefas de família permanecia
em desvantagem. Apesar de registrar pequena melhora de um período
para o outro, esse fato nao alterou substancialmente esse aspecto da
desigualdade. Na Argentina, as chefas passaram de 58% da renda dos
homens chefes de família para 65% e no Uruguai, de 64% para 69%.
Quanto aos indicadores relativos aos cónjuges, merece destaque a
composicáo por genero nos quatro países do Mercosul, tendo em vista
que apenas 1,5% dos homens se declarou nessa situacáo, enquanto 20%
das mulheres de 14 ou mais faziam parte desse grupo. Entretanto há um
discreto movimento inverso desses indicadores. A mediana de idade
dos homens que se declaram cónjuges era superior das mulheres.

a

4 Face á diversidadedos sistemaseducacionaisdos paises, optou-se por consideraresse nivel de escolaridade,ou seja,
a proporcáodas pessoasqueconcluíramo primeirociclo escolare tinham pelo menosum anoconcluido do segundociclo.
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Sobre a escolaridade (segundo ciclo incompleto ou maís), nota-se
que as mulheres cónjuges, em 1999, estavam em melhores condícóes do
que em 95. Aqui havia wna grande dispersáo entre os países, pois enquanto
a Argentina destacou-se com cerca de 50% dos cónjuges nesse nível de
escolaridade, o Uruguai tinha 36%, o Brasil, 26% e o Paraguai, 19%.
Comparando a mediana da renda mensal entre os cónjuges homens
e mulheres, observa-se que as mulheres pennaneciam na condícáo de
desigualdade, exceto na Argentina, que apresentava indicadores entre
mulheres e homens, nos dois anos, praticamente iguais. Além disso, a
Argentina se destacou por ter o maior valor da mediana da renda entre
os países. No Uruguai, as mulheres cónjuges tendiam a ter renda mensal
57% inferior a dos homens, enquanto no Brasil esse percentual era de
50%. No Paraguai, a situacáo melhorou, pois, em 1995, as mulheres
cónjuges apresentavam renda média equivalente a 52% da dos homens
e, em 1999, subiu para 67%.
Interessante notar que, ao comparar a mediana da renda entre homens
e mulheres nas posicóes de chefes de familia e de cónjuges, as muIheres
estavam sempre em posicáo de menor renda, revelando que a posic;áo
ocupada no domicílio nao explícava tanto essa condícáo de desigualdade
quanto acondicáo de ser mulher, exceto no caso de cónjuges da Argentina, onde homens e mulheres tinham praticamente a mesma renda. Outra
observacáo que deve ser feita diz respeito as chefas de famílía brasileiras
que apresentavam mediana de renda mensal, em 1999, equivalente a 68%
da dos homens. Embora esse dado denote a desigualdade existente, essa
posicáo no domicílio estava em melhor situacáo do que as muIheres eónjuges, pois essas apresentavam mediana de renda equivalente a 50% da dos
homens, nao muito diferente do que haviaocorridoem 1995 (65% e 51%).
Em se tratando da idade, as mulheres chefes de família encontravamse numa faixa mais alta do que a dos homens, enquanto a dos cónjuges
apresentava a situacáo inversa, ou seja, os homens cónjuges sao mais
velhos. Para dimensionar o tamanho da perda de potencial enfrentado
pela sociedade em virtude da insuficiencia de políticas públicas
adequadas as questóes de genero, é interessante observar a proporcáo
de mulheres cónjuges (1/5 da populacáo total) e a mediana de idade
dessas mulheres que estava na faixa de 38 a 46 anos, bem rnais jovens
do que as chefas de familia, cuja média variava entre 50 a 64 anos.
A proporcáo das mulheres que se declararam donas de casa (afazeres
domésticos) variou de 12% a 17%, exceto no Uruguai, que nao
ultrapassou 8%. O perfil etário se aproxima do das mulheres cónjuges.
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Quanto a escolaridade nos quatro países, nota-se que a Argentina
«62%) e Uruguai «40%), em 1999, quase sem distincáo entre os
sexos, apresentavam os melhores índices da populacáo com o segundo
ciclo escolar incompleto ou mais, níve1 de escolaridade cada vez mais
exigido pelo mercado de trabalho. De 1995 para 1999, a situacáo de
todos melhorou, inclusive a do Brasil e do Paraguai, embora esses países
nao alcancassern 30%, nem para homens nem para mulheres. Vale ressaltar
que houve um aumento consideráve1 no caso brasileiro para os homens
e mais ainda para as mulheres, pois ampliou-se a díferenca de 2,5 para
3,6 pontos percentuais de um período para outro.
Sobre o níve1 superior incompleto ou mais, prevalecia a tendencia de participacáo relativa das mulheres em patamares baixos, exceto
na Argentina, onde chegou a 22% em 1999, tendo urna considerável
elevacáo, em relacáo a 1995, cujo indicador era de 18,2%, se comparado ao ocorrido em outros países. Nos outros países, esse indicador
era ainda mais baixo. o Uruguai se aproximou de 10%, o Brasil, de 8%
e o Paraguai, de 6%.
Os dados sobre pessoas que trabalham e estudam indicam que essa
condicáo era mais comum no Brasil (7,9%) e no Paraguai (7,3%), e
principalmente entre os homens, evidenciando o grau de dificuldade
para ascender socialmente nesses países. Interessante notar que no Uruguai as mulheres estavam nessa condicáo em proporcáo consíderavelmente superior a dos homens.
Observacóes sobre o nível de ocupacáo da populacáo com 14 anos
e mais indicam que, entre 1995 e 1999, houve urna diminuicáo do
percentual de pessoas ocupadas de urna maneira geral, exceto na
Argentina que teve urna Iigeira ascensáo refletida em grande parte na
elevacáo da ocupacáo feminina. De forma mais intensa, o Paraguai teve
urna reducáo significativa no total dos ocupados, passando de 73,2%
para 60,7%, mas que se comparado aos outros países ainda permanecia
com o maior nível de ocupacáo no Mercosul.
Para urna distríbuicáo por faixa etária desse grupo de populacáo,
constata-se que, em todos os intervalos, em todos os países e para os
anos observados, as mulheres encontravam-se em desvantagem, sempre
relativamente menos incorporadas ao segmento dos ocupados. Merecem
destaque os indicadores do Paraguai que, em t 995, apresentou elevado
percentual de ocupacáo em todas as faixas de idade, diferenciando-se
dos demais países. Entretanto, esse comportamento se reverte quando
se analisa o ano de 1999, quando ocorreu urna queda considerável,
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principalmente nas faixas dos mais jovens e dos mais velhos. Na faixa
de 14 a 24 anos, passou de 64,6% para 46,6%, sendo que essa queda
ocorreu na mesma intensidade tanto para homens quanto para mulheres.
Na faixa dos mais velhos, a queda foi praticamente toda absorvida .
pelas mulheres. Enquanto a taxa total caía de 64,1 para 54,8%, a das
mulheres caiu de 51,6 para 36,5% da populacáo ocupada.
Levando-se em canta o nível de escolaridade, houve um considerável
aumento na proporcáo dos ocupados com segundo ciclo incompleto ou
mais, sendo que as mulheres proporcionalmente prevaleciam sobre os
homens, com urnavariacáode cerca de sete pontos percentuais de vantagem
em todos os anos e países, exceto no Paraguai que em 1995 apresentava
urna diferenca pequena entre homens e mulheres (1,3 ponto percentual) e
o Brasil, que era de 8,3, em 1995, elevouogap para 10 pontos percentuais.
Valedestacar que esses dois países foram os que apresentaram as menores
proporcóes de pessoas ocupadas com o grau de escolaridade analisado.
Enquanto o Brasiltinha uma proporcáo de 31,4% e o Paraguai 25,7% em
1999, a Argentina alcancou 66,7% e o Uruguai, 49,2%.
Avaliando a mediana da renda mensal das pessoas ocupadas, podese notar urna reducáo do distanciamento entre homens e mulheres, ou
seja, houve urna diminuicáo na desigualdade de género em todos os
países, pois as mulheres passaram a se apropriar um pouco mais da
renda, enquanto os homens perderam participacáo. As mulheres argentinas passaram a perceber 80% da renda dos homens em 1999 (ern
1995 era 69%), as brasileiras, 75% (em 1995 era de 67%), as paraguaias,
83% (71% em 1995) e as uruguaias, 74% (69%em 1995). Deve-se ressaltar que esse fato ocorreu apesar da queda na renda em quase todos os
países, mais fortemente no Brasil (32% em relacáo a 1995) e de urna
elevacáo da renda no Uruguai de 50%.
Quando se observa a mediana da renda associada a faíxa etária,
percebe-se que a renda era superior na faíxa intennediária e a medida
que se envelhece a distancia entre homens e mulheres tende a crescer,
sempre em prejuízo das mulheres. Somente na faíxa etária mais jovem
(t 4 a 24 anos) as mulheres recebiam mais de 80% da renda dos homens,
nos dois anos. Nas duas faíxas seguintes (25 a 49 e acima de 50 anos) em
torno de 70% e 65%, respectivamente. A Argentina se destacou
apresentando em 1999 um percentual de 94% para os mais jovens e
80% na faixa intermediária. Deve-se lembrar que a maior proporcáo de
pessoas ocupadas estava na faixa intermediária. Em termos absolutos
de renda mediana, houve um decréscimo em todas as faixas etárias de
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um período para outro, com excecáo do Uruguai que apresentava urna
renda em torno de 50% superior entre os anos.
Em relacáo ao indicador sobre os desempregados, medido pela
proporcáo dos desocupados acima de 14 anos ou mais, em todos os países
houve urna elevacáo desse indicador, exceto na Argentina, que caiu de
10,6% para 8,3%, principalmente a favor das mulheres. Vale mencionar
que esse país tinha a maior proporcáo de desocupados. O Brasil e o Paraguai
apresentaram significativa elevacáo. o primeíro, de 4,1% para 6,4% e o
segundo, de 2,6% para 4,3%, ficando bem distribuido por sexo, exceto em
1999, quando os homens paraguaios tiveram urna elevacáo bastante
significativa se comparado com a das mulheres de um período para outro.
No Uruguai o indicador geral pennaneceu estável, em torno de 6,5%,
ficando as mulheres com a maior parcela nos dois anos.
Quanto a média de idade de homens e mulheres desempregados, a
Argentina apresentava a mais alta entre os quatro países para ambos os
períodos (variando de 28 a 31 anos). Nos demais países, o perfil dos
desempregados mais jovem. Esse fato pode ser confirmado quando se
observa que, em 1999, mulheres e homens desempregados brasileiros e
paraguaios tinham ídade em torno de 25 anos. Nesse mesmo ano, o Umguai
apresentava urna variacáo um pouco mais elevada para homens (22 para
24) e mulheres (25 para 28). Portanto, "homens e mulheres sao atingidos
igualmente no que se refere ao desemprego e políticas nesse campo que
pretendam ter impacto sobre a maioria dos que delas necessitam devem
estar voltadas para a faixa etária de 22 a 31 anos." (IBAM, 2002, p.326).
é

Relacionando esse grupo de desocupados ao da escolaridade (segundo
ciclo incompleto ou mais), verifica-se que na Argentina e no Uruguai
estavam as maiores proporcóes em ambos os sexos, acima de 53% e
acima de 43%, respectivamente. Como tais países tinham a populacáo
com maior nível de escolaridade, a proporcáo de desempregados (e
também de ocupados) refletiu esse indicador. Numa análise intragénero,
nota-se que havia um maior percentual de mulheres desempregadas com
esse nível de escolarizacáo, tendo se elevado de 1995 para 1999, exceto
no Paraguai, em que praticamente se manteve estável. Essa informacáo
corrobora a desigualdade que sofrern as mulheres. Elas térn mais
difículdade de obter urna ocupacáo e quando há reducáo do ritmo de
crescimento económico sao as que mais ficam desempregadas.
Em relacáo a taxa de desemprego aberto, a Argentina apresentava a
maior taxa nos dois anos em relacáo aos outros países, sendo que houve
urna queda de 1995 (18,7%) para 1999 (14,6%) reduzindo bastante a
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diferenca que havia entre homens e mulheres que em 1995 era de 5,8
pontos percentuais e passou em 1999 para 1,7. Em 1995, o Llruguai
apresentava uma taxa mais elevada (10,4%) que Brasil e Paraguai,
destacando-se o acentuado nivel de desemprego feminino (13,6%) se
comparado com o dos homens (8,0%). Em 1999, os tres países tiveram
urna elevacáo da taxa, principalmente o Paraguai, que praticamente dobrou
(3,4% para 6,7%). Em relacáo ao Brasil, a taxa subiu significativamente,
atingindo principalmente as mulheres passando para 12,1% (em 1995 era
de 7,3) enquanto os homens apresentavam taxa de 7,9% em 1999.
A seguir, a avaliacáo será sobre as trés possibilidades de insercáo no
mercado de trabaJho. A proporcáo de homens era maior em todas as
modalidades: ernpregados, autónomos e empregadores. Existía urna certa
estabilidade das proporcóes em todos os países, anos, e por género,
exceto no Paraguai. Nesse país houve urna elevacáo significativada parcela
total de empregados (25% para 31%) e principaJmente das mulheres (6,5%
para 11,9%), tendo em contrapartida um decréscimo da proporcáo dos
autónomos (39,2% para 23,1 %) distribuída por ambos os sexos.
Quanto a escolaridade (segundo ciclo incompleto ou maís), notase a tendencia de melhor partícipacáo relativa das mulheres em todas
as posicóes da ocupacáo, Os autónomos, tanto homens quanto mulheres,
sao os que apresentam proporcóes mais baixas, merecendo destaque o
Brasil e o Paraguai que nao chegam a 19% em qualquer dos períodos,
enquanto a Argentina apresentava um indicador de 57,3% e o Uruguai,
de 41 % em 1999. Interessante notar que houve, no Paraguai, urna
mudanca significativa da proporcáo das mulheres empregadas e
autónomas com esse nivel de escolaridade. De 1995 para 1999, a
proporcáo das mulheres empregadas passou de 61,7% para 39,2%,
enquanto as autónomas, de 8,9% para 13,6%.
Em se tratando de renda média mensal, o padráo observado é que
empregadores tinham a maior média de renda, enquanto autónomos, a
menor, embora relativamente próximo da de empregados. A renda na
Argentina teve pouca varíacáo de um ano para outro. No Llruguai subiu
consideravelmente em todas as posicóes, principalmente no caso dos
ernpregadores, cuja renda cresceu 96% de um ano para outro. No Brasil
e Paraguaihouve urna queda significativaem tomo de 50%, principalmente
na renda dos ernpregadores, tendo pouca variacáo em relacáo ao sexo.
Sob a perspectiva intragénero, verifica-se que as mulheres estáo em
desvantagem em todas as posicóes de ocupacáo, nos dois anos e para
todos os países, com excecáo das empregadas e empregadoras paraguaias.
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Quanto a taxa de atividade", observa-se urna diferenca significativa
entre homens e mulheres, pois enquanto os homens tinham como
indicador no mínimo 72%, as mulheres nao ultrapassavam 54%, exceto
no Paraguai. Entre um ano e outro, o destaque está por conta do Paraguai
que teve urna queda bem acentuada na taxa de participacáo feminina
pass ando de 62,1 % para 47,3%.
A análíse dos indicadores de atividade demonstra a continuidade
da segrnentacáo do mercado de trabalho baseada em genero. Entretanto,
em alguns países e em algumas situacóes, verífícou-se urna evolucáo
positiva em favor das mulheres.
Analisando o comportamento dos indicadores de ocupacáo pelos
setores de atividade, observa-se que o Brasil (25%, 33%) e Paraguai (38%,
30%) tiveram índices de ocupacáo no setor de agricultura que ultrapassaram
23% do total ocupado enquanto Uruguai e Argentina tiveram no máximo
4,5%. Na cornparacáo entre homens e mulheres, de um período para outro,
houve reducáo da particípacáo para ambos os sexos, com destaque para as
mulheres paraguaias, que passaram de 35,1% para 16,3%, contribuindo
significativamente para a reducáo ocorrida no computo geral.
Em relacáo arenda média mensal, existe grande disparidade no setor
agrícola. Primeiro, Argentina e Uruguai, que tinham reduzido número
de ocupados, apresentavam renda de até cinco vezes superior a dos
outros países. Além disso, esses países detinham os melhores indicadores
de proporcáo da renda feminina sobre a renda masculina se comparado
com os outros dois. Enquanto na Argentina e no Uruguai as mulheres
percebiam renda que representava 51% e 87% da renda masculina, no
Brasil e no Paraguai, elas estavam entre 12% e 29%, respectivamente.
Vale ressaltar que houve melhora nesse indicador com o ternpo,
principalmente no Uruguai (64% para 87%), e piora na Argentina com
queda acentuada (65% para 51%). A renda média total do Brasil caiu
40% enquanto no Uruguai subiu 57%, entre os dois períodos.
De urna maneira geral, houve na indústria queda de participacáo dos
ocupados tendo sido mais significativo entre os homens. Apenas o Paraguai
apresentava urna pequena elevacáo, sendo influenciado pela maior
particípacáo das mulheres no setor (8,3% para 11,4%). Em termos de renda,
existia mais equilíbrio entre os indicadores em 1995. Entretanto, em 1999,
a queda de 43% e 32% no Brasil e no Paraguai, e a elevacáo de 58% no

Sindica aqueles que estáo empregados ou procurando emprego. entre os que 18macima de 14 anos.
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Uruguai alteraram a média desse indicador de um periodo para outro.
Estas diferencas náo pesaram da mesma forma para homens e mulheres,
estando essas em vantagem com elevacáo de sua participacáo nesses tres
países. Nesse caso, merece destaque o Paraguai, cuja participacáo da renda
feminina sobre a masculina passou de 45% para 65%.
O setor de construcáo civil é tipicamente masculino. Apesar de ter
havido pequeno crescimento na participacáo das mulheres, ainda náo
chegava a 1% enquanto se encontrava até 14% para os homens
(argentinos e uruguaios). De qualquer forma houve pequenas variacóes
positivas entre os dois periodos, a náo ser no Paraguai onde ocorreu
pequena queda apesar de haver elevacáo no indicador feminino. Quanto
renda, observa-se em 1995 urna maior renda média para as mulheres.
Em 1999, houve urna queda desse indicador para o Brasil (116% para
78%) e Uruguai (105% para 97%) apesar da variacáo da renda rnédia
total ter sido assimétrica para os dois países. O primeiro teve queda de
45% e o segundo, elevacáo de 59% entre os periodos.

a

No setor de comércio, nota-se urna certa constancia entre os indicadores e urna igualdade na particípacáo entre os homens e mulheres. Foge
desse caso o Paraguai, que apresentava urna maior particípacáo (21 %)
puxada pela elevada participacáo das mulheres, que cresceu entre os
periodos (28% para 30%). Nos outros países sua participacáo máxima
ficou em tomo de 17%, bem próxima dos homens (18%). Em termos da
renda média, o Uruguai teve urna bem superior (US$ 960 em 1999) dos
outros países, seguido pela Argentina (US$ 527 em 1995). Também nesse
setor verifica-se urna queda da renda entre os dois periodos analisados,
sendo significativa no Brasil(41%) e Paraguai (31%), e uma elevacáo acentuada no Uruguai (53%). Comparando a renda entre os sexos, nota-se,
em 1999, que as mulheres percebíam entre 59% e 66% da renda masculina, sendo resultado de urna pequena elevacáo em relacáo a 1995.

a

Observa-se que o nível de ocupacáo no setor servicos ficou em tomo
de 25%, tendo urna maior participacáo feminina, acima de 33% de urna
maneira geral, enquanto os homens náo chegaram a 20%. Novamente o
Paraguai se destaca pois tem um perfil muito diferente. Neste país o
setor chegou a 3,5% (1999) de partícípacáo, havendo urna pequena
diferenca entre homens e mulheres. Em termos de renda, existem fortes
assimetrias entre os países, sexos e periodo. Seguindo a trajet6ria em
outros setores, Brasil e Paraguai tiveram urna queda de aproximadamente
40% e o Uruguai urna elevacáo de 66% de um periodo para outro. A
renda feminina era bem inferior ficando na faíxa de 50% da renda masculina,
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exceto no Paraguai, em que as mulheres apresentavam urna renda superior

ados homens em 1995, infelizmente reduzida para 79%, perdendo espaco
com a queda da renda total naquele país.
O setor de cornunicacáo e transporte apresentava um pequeno nível
de ocupacáo, com o máximo de 8% (Argentina) se comparado a outros
setores. Exceto a Argentina, que apresentou urna pequena queda, entre
os anos analisados, os demais tiveram urna pequena elevacáo. Merece
ser destacada a elevacáo do Paraguai, que passou de 3% para 4,4%,
sendo que no caso das mulheres quase dobrou, apesar de sua menor
participacáo relativa (mulheres, de 0,7% para 1,3% e homens, de 4,6%
para 6, 1%). Quanto arenda, observa-se urna boa posicáo das mulheres
poi s recebiam entre 72% (Uruguai) a 96% (Paraguaí) da renda masculina.
O Brasil apresentava a menor participacáo de ocupados no setor de
atividades sociais (9%) apesar da elevacáo para 9,7% em 1999. A
Argentina ocupava em torno de 17% e o Uruguai 13%, em qualquer
dos períodos. Novamente o Paraguai teve um forte crescimento da
participacáo dos ocupados entre os períodos, passando de 18% para
23%, puxado pela elevacáo da proporcáo feminina, que passou de 26%
para 36%, enquanto os homens subiram de 12% para 14%. Observa-se
que os dados confirrnarn a elevada cornposicáo feminina desse setor.
Na Argentina, as mulheres eram 28,1% dos ocupados enquanto os
homens ficavam em torno de 10%. No Brasil, a proporcáo de mulheres
ocupadas era de quatro vezes a dos homens (18% e 4%) e o Uruguai
tinha 22% e 6% de mulheres e homens, respectivamente.
Em termos da renda no setor de atividades sociais, o Brasil destacase pela queda de 35% entre os dois períodos, sendo mais acentuada
para os homens, tendo em vista que houve melhora na participacáo da
renda feminina sobre a masculina (47% para 55%). No Uruguai,
apresentou-se urna ampliacáo da renda de 69% sendo refletída de forma
igualitária entre os sexos, já que as mulheres continuaram a receber
67% da renda masculina. No Paraguai, apesar da pequena queda de
renda total, as mulheres passaram a perceber 66% da renda masculina
ao invés de 58% (1995). A Argentina apresentava o melhor indicador
entre os países, pois a renda das mulheres representava cerca de 73%
da renda masculina em 1999 apesar da ter caído (77% em 1995).
Tratando-se da desigualdade da renda, os dados indicam o
significativo diferencial existente entre os 20% mais ricos e os 20%
mais pobres, melhorando, de 1995 para 1999, no Brasil (17,2 para 15,5
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vezes) e principalmente no Paraguai (25,7 para 19,1 vezes). Neste país,
havia urna grande díferenca entre homens e mulheres, em 1995 (h=
28,0 e m= 19,3) que se reduz significativamente em 1999 (h= 20,7 e
m= 16,1). Apesardisso, em todos os países e anos térn-se valores sempre
superiores a 10 vezes, chegando a 28 vezes a díferenca entre os mais
ricos e os mais pobres para os homens paraguaios.

Tambérn no Brasile Paraguai, nota-se uma maior apropriacáo da renda
total pelos 10% mais ricos embora tenha havido reducáo de um ano para
outro - no Brasil passou para 47% e no Paraguai, 41%. Em se tratando de
genero, os homens levam vantagem pois a apropriacáo da renda era bem
superior a das mulheres, principalmente no Brasil (h= 52,9 e m= 36,5) e
Paraguai (h= 55,5 e m= 34,4), porém, em 1999, houve uma queda mais
acentuada para os homens - Brasil (h= 50,9 e m= 38,0) e Paraguai (h=
45,2 e m= 31,6) - aumentando a participacáo relativa das mulheres.

Alérn desses resultados, chama a atencáo o fato de a desigualdade
de genero em termos de renda ser ainda maior entre os 20% da
populacáo com idade igual/superior a 14 anos, se comparado com os
20% da populacáo com menor renda. No primeiro caso, nos quatro
países, encontravarn-se 71 % dos homens e 29% das mulheres. No
segundo caso, há urna inversáo, pois nos 20% da populacáo que recebiam
o menor salário, 58% eram mulheres, exceto no Uruguai que estava na
faixa de 70%, em 1995. Em 1999, há um pequeno aumento da
participacáo masculina entre os de menor renda. De qualquer forma,
isso comprova a ferninizacáo da pobreza pois na faixa mais alta da renda
há maior proporcáo de homens enquanto na faixa de renda das pessoas
que ganhavam menos, a maior parcela é de mulheres.

3. Agenda de Genero da Harmonizacáo
Díante desse diagnóstico, várias políticas públicas podem ser
implementadas em cada país do Mercosul ou como medidas
supranacionais, que tenham como foco o combate a desigualdade de
genero, muitas vezes ocasionadas pela falta de informacáo das mulheres
e por mecanismos de discriminacáo existentes nas relacóes de trabalho.
Deve-se reconhecer alguns avances na agenda de igualdade de genero. Um dos principais foi a criacáo de mecanismos govemamentais
que estáo incumbidos de políticas e programas para mulheres e de
tomar visíveis as principais demandas para superacáo da discriminacáo
de genero. Para esse fim foram criados: no Brasil, o mencionado Conselho
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Nacional dos Direitos da Mulher", na Argentina, o Conselho Nacional
da Mulher, subordinado a Presidencia¡ no Paraguai, a Secretaria da MuIher, subordinada a Presidencia¡ e no Uruguai, o Instituto da Família e da
Mulher, no ámbito do Mínistério de Educacáo e Cultura.
Como desdobramento, verifica-se a lormulacáo de estratégias
nacionais em alguns países. No Brasil, o CNDM elaborou o documento
"Estratégias de Igualdade", com pro postas de políticas públicas em
sintonia com o Programa Nacional de Direitos Humanos do Coverno
Federal, que servem como Iinhas de acáo e atividades para implementar
a plataforma de Beijing e outras convencóes. Na Argentina, foi elaborado
o Plano Federal da Mulher, responsável para desenvolver o Sistema de
lnformacáo sobre a Mulher, as capacidades políticas, técnicas e operativas
para o desenho, formulacáo, execucáo e avalíacáo das políticas públicas
de igualdade e de prover equipamento, capacitacáo e assisténcia técnica
as estruturas que promovam a igualdade de genero.
O reconhecimento da situacáo da condicáo feminina exige políticas públicas diferenciadas e eficazes que permitam igualdade de oportunidades para ambos os sexos. Algumas medidas que podem ser
implementadas nesse sentido sao, entre outras
• Promocáo de fóruns/seminários nas organizacóes de mulheres,
sindicatos de empregados e empregadores, no sentido de ampliar o
debate e a proposicáo de políticas junto as institucionalidades do
Mercosul, bem como urna participacáo mais ampla e efetiva no Foro
da Mulher e FCES¡
• Criacáo de premios de melhores práticas tanto de instituicóes do
setor público quanto das ONCs, pois dáo visibilidade as acóes
desenvolvidas, disseminam metodologias inovadoras e possibilitam
troca de experiencias entre os atores sociais,

• Promocáo permanente de capacitacóes em genero destinadas aos
gestores de políticas públicas de todas as áreas e a outros atores
sociais parceiros na ímplernentacáo dessas políticas¡
• lnforrnacóes aos empresários visando destacar a importancia de
tratar das quest6es de genero para melhor desempenhar sua
responsabilidade social¡

6 Em janeiro de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, diretamente subordinada i¡ Presidéncia.
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• Fortalecer e ampliar as atividades desempenhadas pelos Conselhos
de Direitos da Mulher, que vérn atuando no apoio as mulheres
vítimas de violencia e também com a capacítacáo de polícíaís, como
é o caso do Rio de janeiro,
• Abertura de linhas de pesquisa específicas sobre o tema, em
especial para o grupo de mulheres chefes de família, visando conhecer
seu perfil, suas difículdades e propor políticas sociais necessárias
para que essas mulheres possam desenvolver suas atividades
profissionais bem como proporcionar a sua família condicóes de
promocáo social;
• Levantamento/cadastro de instituicóes e projetos que atuam na
promocáo de igualdade de genero;

• Estímulo para que homens ingressem em profissóes ditas femininas,
• Campanha de difusño massivaque desarticule os estereótipos sexuaís,
• Formulacáo de políticas que promovam a responsabilidade
compartilhada nas tarefas domésticas e na criacáo dos filhos,
• lnclui-la como tema transversal, no ensino fundamental e médio.
Para o estabelecimento de novas políticas, é importante conhecer
e reconhecer os avancos e dificuldades encontradas na incorporacáo
da temática de genero nas diversas políticas públicas, como é o caso,
por exemplo, da política de educacáo profissional, pois isso possibilita
um conjunto de informacóes que poderá ser importante no combate a
discriminacáo e no processo de compatibilizacáo de políticas de
trabalho e renda previstos na integracáo supranacional.
Em se tratando do movimento do Mercosul para a compatibilizacáo
das normas e políticas relacionadas a trabalho e renda, o ideal é, como
já dito neste livro, antecipar-se estrategicamente para garantir a inclusáo
da igualdade de oportunidades em todas as políticas públicas nacionais
e supranacionais, e paralelamente promover mecanismos para que as
mulheres participem ativamente do processo de integracáo.

234

