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EVOLUÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 
 

1. RESUMO 
Com a evolução dos tempos, percebemos um importante crescimento do 

papel desempenhado pela mulher no mercado de trabalho. Visamos mostrar 

como a mulher ampliou e adquiriu direitos no mercado, destacando como a 

cultura e o conhecimento feminino impulsionaram grandes mudanças no 

conceito de gerenciar aspectos comportamentais e sociais da empresa. 

 

2. INTRODUÇÃO 
Procuramos mostrar que a liderança e empreendedorismo feminino foram 

essenciais para evolução de uma fase e muitas vezes o ponta pé inicial para 

mudanças. Para alcançar realização, crescimento pessoal e profissional e 

remuneração justa, contribuindo desta forma para uma sociedade mais 

igualitária e justa. 

 

3. OBJETIVOS 
Combater o preconceito e valorizar a mão de obra feminina com a 

colaboração da sociedade em nível de estruturas e direitos. Incentivar as 

mulheres a conquistarem sua independência financeira, pessoal, profissional 

e promover uma remuneração justa.   

 

4. METODOLOGIA 
O estudo escolhido foi o de metodologia descritivo. Para alcançarmos o 

objetivo do trabalho faremos uma pesquisa que possibilita a investigação de 

conceitos, sentimentos e motivações.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A disputa entre homens e mulheres por um espaço social vem desde o início 

do milênio, contudo a partir do século XX foi significativa a entrada feminina 

no mercado de trabalho e no exercício do poder formal, a fim de conquistar 

posições nos governos locais e nacionais, nas hierarquias religiosas, nas 
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legislaturas e no sistema de justiça. E o mais importante trazendo novas 

contribuições ao exercício de poder.  

Com o crescente número de mulheres frente ao mercado de trabalho, é cada 

vez mais freqüente encontrá-las ocupando cargos de alta responsabilidade, 

antes ocupados apenas por homens, são consideradas mulheres 

empreendedoras.  

“Na verdade, se for considerado como trabalho toda atividade socialmente 

necessária, o trabalho da mulher estará em toda parte: no preparo da comida, 

na limpeza das casas e das roupas, na organização e gerência do lar, na 

formação de futuras gerações e inúmeros outros afazeres que só se tomaram 

visíveis com o amadurecimento dos estudos e pesquisas sobre a mulher” 

(BRUSCHINI, 1989 in BAPTISTA, 1995 p.31) 

Segundo CARREIRA (2001) as causas da crescente presença feminina no 

mercado de trabalho devem-se a fatores tais como:  

-O aumento da necessidade de contribuir com orçamento familiar;  

-O crescimento no setor de serviços, nicho natural das mulheres; “Há três 

décadas, tem ocorrido um movimento crescente das mulheres que deixaram 

de considerar como seus domínios apenas as quatro paredes de casa e 

assumiram uma batalha competitiva por um lugar no mercado de trabalho.” 

(CARREIRA , 2001, p.165)  

Inseridas preferencialmente no setor de serviços as brasileiras ganharam 

maior autonomia, auto-estima, valorização social e presença no espaço 

público.  

Entretanto, ainda continuam ganhando menos do que os homens. 

O Brasil tem uma das mais elevadas taxas no mundo de mulheres em cargos 

de administração e gerência, segundo pesquisa feita recentemente pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 60 países. A entidade diz 

que as brasileiras ocupam 45% desses cargos no país, só superadas pelos 

Estados Unidos, com 45,9%, quebrando assim paradigmas e preconceitos de 

décadas.   

Esses números, talvez possam ser justificados, pelo fato das mulheres terem 

maior escolaridade do que os homens brasileiros, com curso superior, por 

exemplo, são 500 mil mulheres a mais do que homens.   
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Porém, segundo CARREIRA (2001, p.53): “tornar visíveis as mulheres como 

líderes nas organizações é assunto delicado, pois envolve trazer para frente 

do palco uma nova cultura, uma nova lógica e uma nova óptica. É como pisar 

em terreno desconhecido: gera insegurança e medo de conflitos.” 

 Nesse cenário encontramos um preconceito até mesmo por parte das 

próprias mulheres que quando conquistam esses espaços, chegam a 

alimentar um sentimento de desprezo e desqualificação pelas demais 

mulheres.   

Enfrentando tudo isso, algumas organizações apostam em um 

reconhecimento de novos potenciais e na formação de lideranças 

transformadoras como estratégia de sobrevivência em tempos de mudança.  

Contudo o grande obstáculo para o exercício da liderança pelas mulheres se 

assenta na dificuldade em compatibilizar vida pessoal, vida familiar e vida 

profissional. Apontada em diversas pesquisas essa constitui um dos principais 

impasses da condição feminina no final do milênio.   

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Através deste projeto, tivemos a oportunidade de observar o crescimento da 

mulher no mercado de trabalho e o quanto ela vêm evoluindo cada dia mais. 

E, com isso, temos o prazer de falar e mostrar a diferença que as mulheres 

fazem neste país a cada dia. 
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