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RESUMO 

Este artigo tem como objeto de estudo a desigualdade salarial entre gêneros no Brasil, tendo como objetivo 
analisar os fatores que influenciam nessa diferença.  A pesquisa classifica-se como quantitativa utilizando 
dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do ano de 2015 e cálculos estatísticos. Fez-se uma 
análise exploratória dos dados e as diferenças salariais mais expressivas foram observadas nas regiões mais 
desenvolvidas do país e em todas as raças. Em suma, os homens ganhavam mais que as mulheres em todos 
os cenários analisados, salvo em casos isolados e pouco representativos. Os resultados evidenciam a 
discriminação de gênero e faz-se necessário a adoção de políticas públicas que visem a garantia do direito 
fundamental das mulheres à igualdade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Discriminação de gênero; Mercado de trabalho; Renda. 

 
1         INTRODUÇÃO 
 

Para início do estudo em questão, devemos compreender melhor o termo “gênero”. 
Existem diversas definições para esse termo, que vem sendo cada vez mais usado por 
estudiosos contemporâneos. Para Bruschini (1998), o conceito de gênero é apresentado 
como: 

 
Princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades 
sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações entre homens e 
mulheres. Usar “gênero” para todas as referências de ordem social ou cultural, e 
“sexo” para aquelas de ordem biológica. (BRUSCHINI, 1998. p. 89.) 

 
Para Santos (2005) sexo seria referente à identidade biológica do homem e da 

mulher, e gênero diz respeito aos aspectos sociais desenvolvidos das distinções biológicas 
e sexuais. 

O gênero dá significado às diferenças entre os sexos, ele “transforma seres 
biologicamente machos e fêmeas em homens e mulheres, seres sociais” (AMUSSEN, 
1985). 

Outro termo que também deve ser assimilado é o de desigualdade. Que para 
Rosseau (1978) tinha a seguinte definição: 

 
Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de 
natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença 
das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; 
a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de 
uma espécie de convenção, e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo 
consentimento dos homens. (ROSSEAU, 1978. p. 235) 

 
De acordo com Piovesan (2011), a identidade feminina tem sido marcada, ao longo 

dos séculos, pela exclusão do poder institucional. É necessário levar em consideração o 
fato de que a secular ausência da mulher neste espaço tem efeitos perversos na forma 
como a sociedade enxerga a mulher, como inadequada e incapaz para tais funções. E 
afirma ainda que as desigualdades de gênero, classe, raça e etnia existem na sociedade 
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brasileira, que precisa estar cada vez mais consciente dos mecanismos legais, políticas e 
programas disponíveis, para realmente consumar os direitos das mulheres.  

Além dos movimentos sociais, vários outros seguimentos da sociedade têm exercido 
um papel importante, incentivando os Estados nacionais a impulsionarem o 
empoderamento das mulheres. Desta forma, estratégias que buscam promover os direitos 
humanos das mulheres tornaram-se mais populares. Como a criação de organismos 
institucionais dentro do Estado e as políticas de cotas. Esses obstáculos referem-se ao fato 
de que as burocracias governamentais ainda “dão pouco espaço e nenhuma legitimidade 
ao projeto político de igualdade de gênero” (GOETZ, 1995, p. 51), o que se resulta em 
escassos recursos humanos e financeiros e numa postura hostil nas rotinas operadas no 
sistema burocrático. 

Para Marques e Sanches (2010), o acesso ao trabalho é fundamental para que 
pessoas consigam alcançar uma condição de vida digna. Porém, ter uma ocupação no 
mercado de trabalho não significa dispor de melhores condições de vida.  As desigualdades 
de gênero e raça existentes na sociedade brasileira demandam de ações mais efetivas para 
que possam ser superadas. Como essas desigualdades vão além do mercado de trabalho 
os agentes públicos e privados devem se realinharem para a buscar de igualdade. Nos 
últimos anos o mercado de trabalho brasileiro vem passando por transformações em 
diversos indicadores e torna o acompanhamento dessas mudanças fundamental.  

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho é uma realidade presente em 
todo o mundo. De acordo com relatórios elaborados pela Organização Internacional do 
Trabalho - OIT (2016), as mulheres ainda enfrentam muitos desafios para encontrar e 
manter trabalhos decentes em 178 países analisados, incluindo o Brasil. Nas últimas 
décadas houveram avanços significativos na diminuição dessa disparidade, porém esse 
processo vem ocorrendo em passos lentos e não se concretizaram em melhorias nas 
posições de trabalho da mulher.   

Analisando esse cenário, é importante estudar os fatores que estão relacionados 
com essa diferença salarial entre homens e mulheres. Discutindo a possibilidade de fatores 
como desemprego, taxa de participação no mercado, horas trabalhadas, horas dedicadas 
aos afazeres domésticos, renda média e anos de escolaridade exercerem uma influência 
direta na desigualdade de renda entre gêneros.  

Este estudo pode servir para a criação e desenvolvimento de políticas públicas que 
visem a paridade dos rendimentos médios entre gêneros, garantindo uma vida e trabalho 
dignos à todas as mulheres que tem seus direitos humanos infringidos. 

 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A pesquisa desenvolvida classifica-se, no que diz respeito a abordagem do 

problema, como quantitativa. Para Oliveira (1997) esse tipo de pesquisa quantifica opiniões 
e dados, nas formas de coleta de informações onde se emprega técnicas estatísticas, tal 
como a porcentagem. Com o auxílio do software estatístico Stata, o banco de dados foi 
extraído da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) do ano de 2015 visando 
analisar as diferenças salariais entre os homens e mulheres no Brasil considerando 
variáveis como região e raça para as pessoas economicamente ativas.  

O ano de 2015 foi usado como base para o presente trabalho pois é o último ano em 
que a PNAD atualizou o banco de dados. 

Para ser possível identificar a desigualdade dos rendimentos inclui-se fatores como 
número de horas trabalhadas, de anos de escolaridade e renda. Para estimação dos 
cálculos utilizou-se a expansão da amostra. 

Para o IBGE, população economicamente ativa é definida como potencial de mão-
de-obra com que o setor produtivo pode contar, ou seja, a população ocupada e 
a população desocupada. A população ocupada define-se como aquelas pessoas que na 
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semana de referência exerciam algum tipo de trabalho. Já as desempregadas 
correspondiam àquelas que estavam procurando emprego.  

Com referência nas notas técnicas do IBGE, a força de trabalho corresponde as 
pessoas ocupadas e desocupadas. A taxa de participação é a porcentagem de pessoas na 
força do trabalho que estava em idade ativa, destaca-se que a amostra desta pesquisa foi 
composta por indivíduos entre 18 e 65 anos para analisar apenas o mercado de trabalho 
de homens e mulheres adultos. A taxa de desemprego é o percentual de pessoas 
economicamente ativas que se declaram desocupadas. Para a estimação dos demais 
indicadores utilizou-se a média aritmética simples. 

De acordo com dados da PNAD, em 2015 a população brasileira estimada era de 
204.860.101, sendo 99.407.839 homens e 105.452.262 mulheres. Para a pesquisa foram 
utilizadas apenas as pessoas que declararam estar economicamente ativas com 
rendimento mensal do trabalho quando ocupadas e em idade ativa. Considerando esses 
filtros a amostra é composta por 126.800.064 de pessoas, sendo 61.520.780 homens e 
65.279.284 mulheres.  

No período avaliado, os homens em idade ativa eram mais participativos no mercado 
de trabalho, cerca de 52.608.697 trabalhavam ou estavam em busca de emprego na 
semana de referência da PNAD. O número de mulheres era de aproximadamente 
40.152.515, sendo proporcionalmente menos participativas. 

 
3        RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO POR GÊNERO 

 
A precarização fica evidente com a estimação dos principais indicadores do mercado 

de trabalho brasileiro. A desigualdade transcende os rendimentos mensais médios e é 
identificada na remuneração média por hora trabalhada e no número médio de horas 
dedicadas aos afazeres domésticos das pessoas ocupadas. Já para a população que se 
declarou economicamente ativa e não ocupada, a heterogeneidade é observada no índice 
de desemprego. 

 
Tabela 1: Indicadores do Mercado de Trabalho do Brasil por gênero- 2015 

Indicadores Geral Mulher Homem 

Taxa de participação(%) 73,16 61,51 85,51 

Taxa de desemprego (%) 9,67 12,13 7,80 

Escolaridade (Anos) EA 9,37 10,17 8,75 

Horas semanais de trabalho 39,42 36,53 41,52 

Horas semanais de afazeres 
domésticos 

16,06 20,63 10,00 

Renda do Trabalho (R$) 1.796,33 1.539,25 1.983,04 

Renda por hora (R$ ) 10,49 9,70 10,99 
Fonte: PNAD 2015 

Ao considerar anos de estudo, observamos que o gênero feminino estuda, em média, 
um ano e cinco meses a mais que os indivíduos do gênero masculino. As mulheres também 
apresentavam uma taxa de desocupação de 4,33% mais elevada. Nesse período a 
remuneração média do mês do gênero feminino era em média 22,38% menor quando 
comparada com os homens. A considerar o rendimento médio ponderado pelo número de 
horas, os indivíduos do gênero masculino recebem cerca de 13,39% a mais que as 
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mulheres. Semanalmente os indivíduos do sexo feminino dedicam mais que o dobro de 
horas para afazeres domésticos. 

 
3.1.1     REGIÃO 
 

Tabela 2: Rendimento médio por hora trabalhada em R$ por região do Brasil 

 Geral Mulher Homem Diferença(%) 

Norte 8,82 8,72 8,87 1,72 

Nordeste 7,65 7,39 7,81 5,68 

Centro-Oeste 13,13 11,84 13,77 16,30 

Sudeste 11,75 10,54 12,57 19,26 

Sul 11,94 10,59 12,86 21,44 
Fonte: PNAD 2015 

 
Tabela 3: Rendimento médio mensal em R$ por região do Brasil 

 Geral Mulher Homem Diferença(%) 

Norte 1.486,53 1.351,74 1.566,90 15,92 

Nordeste 1.261,49 1.126,37 1.357,77 20,54 

Centro-Oeste 2.280,14 1.897,80 2.538,17 33,74 

Sudeste 2.042,31 1.702,54 2.305,02 35,39 

Sul 2.107,43 1.739,96 2.392,40 37,50 
Fonte: PNAD 2015 

 
De com os dados da PNAD, no ano de 2015 a região Norte correspondia a 7,60% 

da população brasileira. Sendo 7.051.343 pessoas economicamente ativas, divididas entre 
2.683.967 mulheres e 4.367.376 homens. Considerando tanto homens quanto mulheres, a 
taxa de desemprego encontrava-se em 9,31 %. Para os homens a taxa de desemprego foi 
6,50 % enquanto que para as mulheres foi 13,87 %. Agora, analisando somente as pessoas 
economicamente ativas ocupadas, foi possível analisar a média mensal da renda. Onde o 
valor geral foi de R$ 1486,53. Para os homens este valor foi de R$ 1.566,90, e para as 
mulheres R$ 1.351,74. Sendo 15,92% a diferença da renda mensal entre os gêneros. 
Levando em consideração que a média de horas trabalhadas semanalmente para os 
homens foi de 40,66 horas chegamos a um valor de R$ 8,87 por hora trabalhada. As 
mulheres que trabalhavam em média 35,66 horas semanais e recebiam um valor de 8,72 
por hora. Desta forma, a diferença de renda foi de 1,72 % no valor da hora. 

A região Nordeste correspondia a 24,29% da população brasileira. O número de 
pessoas economicamente ativas foi de 22.529.706, onde 9.453.759 eram mulheres e 
1.3075.947 homens. A taxa geral de desemprego foi de 11 %, para as mulheres a taxa 
estava em 14,09 % e para os homens 8,77 %. A média da renda geral das pessoas 
economicamente ativas ocupadas foi de R$ 1.261,489. Para as mulheres a média foi R$ 
1.126,37 e para os homens R$ 1.357,77. Sendo assim, a diferença de renda mensal entre 
os gêneros foi de 20,54%.  As mulheres trabalhavam em média 35,66 horas semanais e 
recebiam por hora o valor de R$ 7,39. Os homens tinham uma jornada de 39,99 horas em 
média, sendo R$ 7,81 o valor da hora. Apresentando uma diferença de 5,68 % no valor da 
hora. 

A região Centro-Oeste correspondia a 8,10% da população brasileira. O número de 
pessoas economicamente ativas foi de 7.517.968, sendo 3.262.772 mulheres e 4.255.196 
homens. A taxa geral de desemprego foi de 7,30 %, para as mulheres a taxa foi de 9,77 % 
e para os homens 5,40 %. Para as pessoas economicamente ativas ocupadas a média 
salarial geral foi R$ 2.280,14. Para as mulheres essa média foi de R$ 1.897,80 e para os 
homens de R$ 2.538,17. Apresentando uma diferença de 33,74% no valor mensal da renda. 
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As mulheres tinham uma carga horária semanal média de 36,88 horas, sendo R$ 11,84 o 
valor da hora trabalhada. Para os homens a média da carga horária foi 42,44 horas, 
ganhando R$ 13,77 por hora. A diferença de renda nesta região foi de 16,30% no valor da 
hora. 

A região Sudeste correspondia a 44,74% da população brasileira. O número de 
pessoas economicamente ativas foi de 41.501.315, destes, 18.538.995 eram mulheres e 
22.962.320 homens. A taxa geral de desemprego era 10,51%, sendo 12,52 % para as 
mulheres e 8,88 % para os homens. Utilizando os dados da população economicamente 
ativa ocupada, a média salarial geral foi de R$ 2.042,31. Para as mulheres este valor foi de 
R$ 1.702,54 contra R$ 2.305,02 dos homens. Nessa região, a diferença foi de 35,39% na 
renda mensal entre homens e mulheres. A média de horas trabalhadas por semana para 
as mulheres era de 37,17, ou seja, R$ 10,54 por hora. Já a média de horas trabalhadas 
semanalmente pelos homens era de 42,21, recebendo R$ 12,57 por hora. A diferença no 
valor da hora na região Sudeste foi de 19,26 %. 

Os dados da PNAD sugerem que a região Sul correspondia a 15,27% da população 
brasileira. O total de economicamente ativos era 14.160.880, onde 6.213.022 eram 
mulheres e 7.947.858 homens. A taxa geral de desemprego se encontrava em 6,56 %. 8,43 
% para as mulheres e 5,10 % para os homens. Analisando a população economicamente 
ativa, a renda média geral era R$ 2.107,43. A renda média das mulheres foi de R$ 1.739,96, 
já o valor encontrado para os homens foi de R$ 2.392,40. Mostrando uma diferença na 
renda mensal entre os gêneros de 37,50%. Considerando que as mulheres tinham uma 
jornada semanal de trabalho média de 37,82 horas, recebiam por hora o valor de R$ 10,59. 
Os homens, com uma jornada média de 42,81, recebiam por hora R$ 12,86. Apresentando 
uma diferença de 21,44 %. Assim, nota-se que o Sul foi a região que apresentou a maior 
diferença de renda entre homens e mulheres. 

 
3.1.2   RAÇA 
 

Tabela 4: Rendimento médio por hora trabalhada em R$ por raça 

 Geral Mulher Homem Diferença (%) 

Branca 13,22 11,96 14,10 17,89 

Negra 7,96 7,32 8,35 14,07 

Parda 8,38 7,71 8,76 13,62 

Indígena 8,99 11,50 7,44 -35,30 

Amarela 21,68 18,64 23,88 28,11 
Fonte: PNAD 2015 

 
Tabela 5: Rendimento médio mensal em R$ por raça 

 Geral Mulher Homem Diferença (%) 

Branca 2.290,75 1.936,20 2.574,65 32,97 

Negra 1.348,84 1.143,56 1.491,38 30,42 

Parda 1.422,14 1.204,02 1.567,83 30,22 

Indígena 1.504,11 1.781,15 1.309,65 -26,47 

Amarela 3.829,84 3.031,82 4.500,37 48,44 
Fonte: PNAD 2015 

 
Ainda com base nos dados da PNAD 2015, a raça branca correspondia a 45,62%. 

Havia um total de 4.231.6814 pessoas economicamente ativas, sendo 19.151.876 mulheres 
e 2.316.4938 homens. A taxa de desemprego geral encontrava-se em 8,27%. 
Considerando apenas as mulheres, a taxa de desemprego era de 9,98%, já para os homens 
essa taxa era de 6,87%. Agora, analisando as pessoas economicamente ativas ocupadas 
foi possível definir a média da renda mensal da população geral e chegamos a um valor de 
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R$ 2.290,75. Para as mulheres, o valor da renda média mensal foi de R$ 1.936,20 e para 
os homens de R$ 2.574,65. Nota-se uma diferença de 32,97% no valor mensal recebido 
por homens e mulheres. Levando em consideração a quantidade de horas trabalhadas na 
semana, que para as mulheres era de 37,24 horas, chegamos a um valor recebido por hora 
de R$ 11,96. Os homens, que trabalhavam 42,01 horas por semana, recebiam por hora era 
R$ 14,10. Apresentando então, uma diferença de 17,89%. 

A população de raça negra correspondia a 10,17% da população brasileira, existindo 
um total de 9.433.491 pessoas economicamente ativas, divididas entre 3.998.320 mulheres 
e 5.435.171 homens. A taxa de desemprego geral era de 11,64%. Para as mulheres, a taxa 
de desemprego estava em 15%, já para os homens a taxa foi de 9,16%. Verificando as 
pessoas economicamente ativas ocupadas, foi possível chegar a uma renda geral média 
mensal de R$ 1.348,84. Para as mulheres, o valor médio da renda mensal foi de R$ 
1.143,56. Para os homens, o valor médio da renda foi R$ 1.491,38. Mostrando uma 
diferença de 30,42%. De acordo com as horas trabalhadas, que no caso das mulheres era 
uma média de 35,93 horas semanais, o valor recebido era R$ 7,32 por hora. Os homens 
tinham uma jornada semanal de 41,09 e recebiam R$ 8,35 por hora trabalhada. Dessa 
forma, a diferença no valor da hora era de 14,07%. 

Dados da PNAD 2015 apontam que a raça parda correspondia a 43,37% da 
população brasileira. O número total de pessoas economicamente ativas era 40.231.049, 
sendo 16.654.800 mulheres e 23.576.249 homens. A taxa de desemprego da população 
em geral estava em 10,72%. Considerando apenas mulheres, a taxa de desemprego foi de 
13,94% e para os homens a taxa foi de 8,44%. Estudando, agora, as pessoas 
economicamente ativas ocupadas, notamos um valor de renda média mensal de R$ 
1.422,14. Para as mulheres, a renda média mensal era de R$ 1.204,22. Para os homens, 
o valor médio mensal recebido era de R$ 1.567,83. A diferença de renda mensal era de 
30,19%. Analisando a média das horas trabalhadas, chegamos a um valor de R$ 7,71 
recebido por hora trabalhada para as mulheres, que enfrentavam uma jornada semanal de 
35,93. Para os homens, cuja jornada de trabalho era 41,17 horas por semana, o valor 
recebido por hora era de R$ 8,76. Sendo assim, a diferença no valor da hora era de 13,62%. 

A população de raça indígena correspondia a 0,34% da população brasileira. O total 
de pessoas economicamente ativas era 310.834 onde 135.965 eram mulheres e 174.869 
eram homens. A taxa de desemprego, considerando ambos os gêneros, era de 11,13%. 
Especificamente para as mulheres, a taxa foi de 15,57% e para os homens de 8,75%. Na 
análise das pessoas economicamente ativas ocupadas, o valor médio da renda mensal foi 
de R$ 1.504,11. No caso das mulheres, o valor médio mensal foi de R$ 1.781,15. Para os 
homens, o valor médio da renda mensal foi de R$ 1.309,65. Apresentando uma diferença 
de 26,47%. De acordo com as horas trabalhadas semanalmente, as mulheres que 
trabalhavam em média 35,66 horas semanais, recebiam um valor de R$ 11,50 por hora. Já 
os homens, que trabalhavam 40,52 horas semanais, o valor recebido por hora era de R$ 
7,44. Mostrando uma diferença de 35,30% no valor da hora. Podemos notar que a raça 
indígena foi a única raça em que a mulher ganhavam mais que o homem, tanto na análise 
mensal quanto na análise por hora. Além disso, foi a que apresentou a maior taxa de 
desigualdade com relação ao valor recebido por hora.  

A raça amarela correspondia a 0,51% da população brasileira. Chegando a um total 
de 469.024 pessoas economicamente ativas, divididas em 211.554 mulheres e 257.470 
homens. A taxa de desemprego encontrada foi de 6,42%. No caso das mulheres, a taxa de 
desemprego encontrada foi de 7,99% e para os homens foi 5,13%. Estudando as pessoas 
economicamente ativas ocupadas, o valor médio recebido por mês para ambos os gêneros 
era de R$ 3.829,84. Para as mulheres, o valor médio era de R$ 3.031,82 e para os homens 
de R$ 4.500,37. Apresentando uma diferença de 48,44%. Levando em consideração o 
número de horas trabalhadas, as mulheres que trabalhavam em média 37,43 horas 
semanais recebiam R$ 18,64 por hora. No caso dos homens, que trabalhavam 43,37 horas 
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por semana, o valor recebido por hora era de R$ 23,88. Ou seja, a diferença encontrada no 
valor da hora foi de 28,11%. A população de raça amarela possuía a maior taxa de 
desigualdade, quando analisamos a renda média mensal.  

 
4         CONCLUSÃO 

 
Este artigo analisou a desigualdade salarial entre gêneros no Brasil. Para 

compreender melhor esse fenômeno explorou-se a diferença de rendimentos por região do 
país e por raça, tendo como base os dados da PNAD do ano de 2015. 

 De acordo com a análise por região foi possível notar que os homens recebem 
salários mais altos que as mulheres em todas as regiões do Brasil. A região Sul possui a 
maior diferença salarial entre os gêneros. No Sul, os homens ganham 37,50% a mais que 
as mulheres no valor da renda mensal e 21,44% a mais no valor recebido por hora. A 
segunda região com maior desigualdade é o Sudeste, onde os homens recebem 35,39% a 
mais que as mulheres no valor da renda mensal e 19,26% a mais no valor da hora. Vale 
ressaltar que essas são as duas regiões mais desenvolvidas do Brasil. Já a região que 
apresentou a menor diferença salarial foi o Norte, onde os homens recebiam 15,92% a mais 
que as mulheres na renda mensal e 1,72% no valor da hora trabalhada. Em seguida 
destaca-se o Nordeste, região em que os homens recebem 20,54% a mais que as mulheres 
no valor mensal da renda e 5,68% no valor recebido por hora. O Norte e o Nordeste são as 
regiões mais pobres e menos desenvolvidas de todo o país. A região Centro-oeste se 
encontra em uma posição mediana, onde a diferença salarial no valor mensal é de 33,74% 
e no valor da hora é de 16,30%.  

Através do estudo por raça, também encontramos grandes diferenças salariais entre 
homens e mulheres. A raça indígena apresenta a maior desigualdade de renda entre os 
gêneros quando analisamos o valor da hora. Além disso, é a única raça em que as mulheres 
recebem mais que os homens, sendo 26,47% a mais no valor mensal e 35,30% a mais no 
valor recebido por hora. Porém, é importante levar em consideração que indígenas 
correspondem apenas à 0,34% da população brasileira. Na raça amarela identificamos a 
maior diferença salarial quando analisamos o valor mensal. Nessa amostra, os homens 
recebem 48,44% a mais que as mulheres no valor mensal e 28,11% a mais no valor da 
hora. A raça amarela também representa uma pequena parte da população, pois 
corresponde apenas à 0,51% dos brasileiros. A raça que apresenta a menor desigualdade 
é a Parda. Sendo 30,19% a diferença na da renda mensal e 13.62% no valor da hora 
trabalhada. A raça branca e a negra estão em posições medianas, mas ainda assim 
apresentam grandes disparidades salariais. Uma comparação que podemos fazer para 
melhor compreensão das diferenças salariais entre homens e mulheres de acordo com sua 
raça é a seguinte: em média, o salário mensal de um homem branco é de R$ 2.574,65, 
enquanto que o salário de uma mulher negra é de R$ 1.143,56, ou seja, uma diferença em 
reais de R$ 1.431,09.  

Sendo assim, notamos que a desigualdade está presente em todas as regiões do 
Brasil, principalmente nas regiões mais ricas e mais desenvolvidas. Verifica-se também, 
que as únicas raças em que as mulheres recebem uma renda maior que os homens, são 
as com mínima representação, sendo uma fatia da população inferior a 1%. Ainda que, nos 
últimos anos o empoderamento da mulher tenha sido tema de diversas discussões políticas, 
as mulheres continuam sofrendo com a discriminação. Corroborando com Marques e 
Sanches (2010) e Goetz (1995), faz-se necessário que o Estado adote políticas públicas 
efetivas que visem a paridade entre os salários, garantindo o acesso das mulheres à 
igualdade, que é um direito fundamental humano.  

É importante ressaltar que no ano da pesquisa a economia brasileira estava em um 
forte processo de recessão e, por consequência, o mercado de trabalho foi afetado. 
Destaca-se que dados estatísticos se limitam a mostrar a dimensão do problema e para 
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pesquisas futuras sugere-se buscar entender a discriminação de gênero considerando 
fatores socioculturais não abordados no estudo. 
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