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1 RESUMO 

O estudo em andamento aborda as questões de igualdade gênero no mercado de 

trabalho brasileiro, com foco nas dificuldades enfrentadas pela mulher nos quesitos 

remuneração e reconhecimento moral, além de fazer uma breve pontuação da 

questão dos transgêneros e sua inclusão no mercado de trabalho.Tendo em vista 

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, afirma que 

todos os seres humanos são iguais, um dos grandes desafios do nosso país é 

garantir que essa igualdade seja promovida nas relações trabalhistas, assegurando 

a todos um meio ambiente do trabalho salutar.  

PALAVRAS-CHAVE: igualdade de gênero; mercado de trabalho; relações 

trabalhistas; meio ambiente. 

2 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, é evidente que as mulheres ocupam uma parcela 

significativa no contexto econômico e social do Brasil, demonstrando uma evolução 

decorrente de movimentos feministas que ocorreram ao longo dos últimos séculos 

no mundo ocidental. Tais movimentos buscaram a afirmação dos direitos das 

mulheres em relação ao mercado de trabalho.Porém, estatísticas e estudos 

demonstram que o processo de igualdade social e trabalhista para o gênero 

feminino ainda necessita de avanços. Pesquisas realizadas pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT constatam que a mulher tem grande participação no 

mercado de trabalho brasileiro1, porém fatores como desigualdade de remuneração 

e preconceitos quando da entrada no mercado, dificultam a vida das mulheres em 

relação a dos homens.  

Para entender a relação entre a mulher e o meio econômico patriarcal é 

preciso compreender as noções de gênero impostas pela sociedade, que englobam 

a concepção de feminilidade e masculinidade atribuída aos seres humanos 

restringindo-os à determinados papéis. As noções de gênero impõem à sociedade 

uma distribuição desigual de oportunidades e acesso aos meios de trabalho, 

potencializando ou desvalorizando a pessoa de acordo com seu sexo, 
                                                           
1

OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Igualdade de gênero e raça no trabalho: avanços e desafios - Brasília: OIT, 2010. 

Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/pub/igualdade_genero_262.pdf> Acesso em: 21/05/2017. 
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simplesmente. Desde o começo da civilização o sexo feminino constantemente foi 

visto como inferior ao sexo masculino, tendo como principal papel reproduzir e 

cuidar dos filhos, sem autonomia. Esse pensamento acompanhou muitas gerações e 

apesar dos avanços da modernidade, a figura da mulher ainda está atrelada aos 

serviços do lar. Este artigo também faz uma breve pontuação acerca da exclusão do 

transgênero no mercado de trabalho, que é oriunda de fatores como, por exemplo, o 

baixo nível de escolaridade.  

3 OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é pontuar os avanços, ao mesmo tempo em que destaca 

as desigualdades de gênero nas relações de trabalho. Mesmo que de forma 

silenciosa, tais desigualdades afetam a sociedade e perduram de geração em 

geração, inclusive no núcleo familiar, além de citar as dificuldades do transgênero 

nas relações sociais e para o acesso ao mercado de trabalho. 

4 METODOLOGIA 

 O trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas e de publicações que 

envolvem o tema da diversidade de gênero, desigualdade social e trabalhista seus 

contextos organizacionais.   

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 DIVERSIDADE  

É relevante exprimir o conceito e a definição de diversidade para compreender as 

questões que serão apresentadas neste estudo. Diversidade carrega um significado 

de variedade, é um termo abrangente, usado para expressar toda forma de 

diferença como, por exemplo: religião, gênero, etnia, raça, nacionalidade, condições 

de deficiência, orientação sexual, classe econômica, nível de escolaridade entre 

outras.2 

5.2 DIVERSIDADE DE GÊNERO 

As questões de gêneros estão além das características bio-fisiológicas, que 

diferenciam o homem e a mulher, sexo e orientação sexual não definem o gênero de 
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aprenda/diversidade/> Acesso em: 21/05/2017. 
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uma pessoa, mas sim o papel que cada um exerce perante a sociedade. Apesar da 

biologia definir homem e mulher, a humanidade apresenta indivíduos que podem 

apresentar identidades que refletem outros padrões de gênero como por exemplo os 

transexuais ou transgêneros. Enfim a diversidade de gênero se caracteriza como 

fenômeno social e não biológico. 

5.3 A DIVERSIDADE DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO 

A herança cultural conservadora e a entrada tardia da mulher no mercado de 

trabalho são um dos pontos que norteiam a desigualdade trabalhista. A luta pela 

igualdade de gênero no mercado de trabalho é um dos grandes desafios enfrentado 

pelas mulheres e transgêneros. Hoje as mulheres representam 41% da força de 

trabalho no Brasil, e mesmo com todo esse espaço conquistado, as questões de 

salário ainda são um grande problema. 3 

De acordo com uma pesquisa salarial realizada pelo site de recrutamento 

Catho4, que avalia 8 funções, as mulheres ganham menos do que os homens em 

todos os cargos. Para cargos operacionais, a diferença entre os salários chega a 

58%, e para especialista graduado é de 51,4%. Completam o ranking: especialista 

técnico (47,3%), coordenação, gerência e diretoria (46,7%), supervisor e 

encarregado (28,1), analista (20,4), trainee e estagiário (16,4) e assistente e auxiliar 

(9%). Segundo Katia Garcia, gerente de atendimento ao candidato da Catho, a 

mulher ainda perde espaço no mercado de trabalho, pois algumas empresas ainda 

entendem que a mulher não terá total disponibilidade no trabalho devido a casa e a 

família. Logo, as questões de igualdade salarial devem levar tempo para se 

concretizar. Atualmente, além da desigualdade salarial, muitas mulheres ainda são 

vítimas de assédio moral e sexual dentro do trabalho.  

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) também apontam 

que 52% das mulheres ativas economicamente já foram assediadas sexualmente.  

5.4 A EXCLUSÃO DO TRANSGÊNERO NO MEIO TRABALHISTA 

                                                           
3
ADMINISTRADORES.COM. Confira como está a atual diversidade de gêneros no ambiente corporativo. Disponível 

em:<http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/confira-como-esta-a-atual-diversidade-de-generos-no-ambiente-

corporativo/30272/>Acesso em: 05/04/2017. 
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emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-os-homens-em-todos-os-cargos-diz-pesquisa.ghtml> Acesso em: 05/04/2017. 
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Crítica de Ângela - mulher trans., ex diretora da Divisão de Políticas para a 

Diversidade Sexual de São Carlos. (2017) 

"A sociedade designou que esses seres humanos não possuem potencialidades 

para exercer outra função que não seja o trabalho sexual, aí elas são colocadas 

como objeto.". 

Muitas das vezes um transgênero não é contratado por uma empresa pelo óbvio 

preconceito, mas há pontos extremamente importantes a ser citado, os quais 

contribuem para exclusão trabalhista. Um dos principais pontos para o baixo índice 

de transgêneros empregado no Brasil, é por conta da baixa escolaridade, decorrente 

de que muitos quando ainda jovens são expulsos de casa por essa condição. Logo 

vivendo nas ruas, estão expostos a todo tipo de violência, e muitos deles como meio 

de sobrevivência acabam na prostituição. Mas mesmo que não passem por tais 

problemas, sejam graduados e prontos para uma profissão, são recusados pela 

intolerância, identidade de gênero ou preconceito. Sem apoio legislativo suficiente, 

90% dos trasngêneros no país recorrem a prostituição pelo menos em algum 

momento da vida.5 Segundo Elisa Zafalão - Advogada, graduada pela Universidade 

Federal de Goiás- UFG. (2017)  "O Brasil não possui legislação específica sobre os 

transgêneros. No entanto, vem se observando um relativo progresso no 

reconhecimento de direitos de transgêneros. Através, principalmente, de decisões 

judiciais e atos administrativos, começam a ser reconhecidos direitos e garantias de 

indivíduos transgêneros como: o direito a documentos públicos que correspondam 

ao nome e ao gênero adotados, e o de proteção desta minoria contra a 

discriminação; violência no emprego e nos serviços públicos."6 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 
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De acordo com a pesquisa realizada, percebe-se que a sociedade tende a ser 

patriarcal, heterogênea e tradicionalista refletindo no mercado de trabalho e mesmo 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, afirme que 

todos os seres humanos são iguais perante a lei, as crenças e valores pessoais 

prevalecem. Quebrar esses paradigmas é um grande passo para as empresas no 

Brasil serem mais competitivas, e inovadoras e isso compete  aos gestores e a 

sociedade, avaliar cada candidato baseado no que tal oferece profissionalmente, e 

não pelo gênero ou qualquer característica. A proposta do artigo é tentar expor em 

números o preconceito no meio econômico com foco em gêneros, e apresentar que 

a sociedade brasileira têm potencial para ser tolerante e igualitária. Separar os 

papéis profissionais, dos pessoais é essencial para um meio econômico pacífico e 

eficiente.  
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