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RESUMO
No mercado de trabalho atual as mulheres ainda buscam uma situação de igualdade com os
homens, historicamente é possível observar a tentativa de equidade salarial e ocupacional
dessas, mas mesmo com dispositivos legais atuando de forma a criar meios de garantir a
inserção da mulher no mercado de trabalho com rendimento equivalente ao do homem, não se
vê isso na realidade. A ideia de que a mulher deve ser a responsável pelo lar e o homem pelo
provimento da família é um dos fatores que servem de base para a discriminação, sendo uma
imposição cultural que limita a participação das mulheres no mercado de trabalho. O objetivo
da presente pesquisa é verificar se existem desigualdades salariais por gênero no mercado de
trabalho do Estado do Paraná e na microrregião de Paranavaí, para tal, são realizados
comparativos de ocupação e salários entre gêneros nos dois âmbitos. A pesquisa se caracteriza
como exploratória e descritiva, sendo de natureza qualitativa. Com os resultados obtidos
pode-se observar, na microrregião de Paranavaí e no Estado do Paraná, que ainda existe
desigualdade salarial entre gêneros, mesmo as mulheres tendo percentualmente um acréscimo
salarial superior dos homens entre 2000 e 2010.
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INTRODUÇÃO
A participação da mulher no mercado de trabalho e a discriminação salarial e ocupacional
revela-se ser um assunto bastante discutido mesmo nos dias de hoje, pois, a legislação
brasileira busca uma equiparação entre gêneros, proibindo quaisquer tipos de distinção, mas
na prática tem-se divergência. Historicamente, a mulher tem sofrido com menores
oportunidades e salários inferiores, mesmo tendo capacitação igual ou superior a
determinados indivíduos do sexo masculino, o seu salário não é similar, ocorrendo dessa
forma a discriminação.
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A discriminação por gênero mostra-se fator culturalmente imposto, já que ainda se tem a ideia
de que a mulher deve realizar as tarefas do lar e que o homem tem o papel de sustentar a
família. E, quando a mulher trabalha, na maioria das vezes é em empregos que são
propriamente femininos, pois esses são descartados pelos homens.
O objetivo do presente trabalho é verificar se existem desigualdades salariais por gênero no
mercado de trabalho na microrregião de Paranavaí e no Estado do Paraná, utilizando dados
sobre emprego e salários do Estado e da região em questão, comparando os empregos e
salários entre gêneros.
Os resultados obtidos podem auxiliar em pesquisas acadêmicas posteriores, além de servir
como fonte de informação para as empresas da região, assim como em políticas públicas,
sobre a questão de desigualdade salarial por gênero no Estado e na região de Paranavaí.
A pesquisa, em sua teoria, exibe inicialmente o ingresso da mulher no mercado de trabalho e
o seu histórico, mostrando que essa assimetria vem desde a idade média, posteriormente é
explanada as medidas protetivas impostas pela legislação brasileira referente à inserção da
mulher no mercado de trabalho, além da sua situação no cenário atual.
INGRESSO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
Conforme Alves e Guimarães (2009) desde a idade média havia uma marginalização do
trabalho feminino, sendo criadas barreiras para dificultar a entrada da mulher no mercado de
trabalho, e em decorrência disso existia uma desvalorização do serviço prestado por essas.
Alencar (1988, apud ALVES E GUIMARÃES, 2009) afirma que a mulher da Idade Média
tinha uma remuneração bem reduzida e as instituições eram contrárias ao trabalho feminino,
sendo que algumas até se negavam a aceita-las por considerar as tarefas muito sacrificantes.
Devido a esses motivos, entre outros, as mulheres se sujeitavam a trabalhos domiciliares,
tendo como retorno salários ínfimos, já os cargos de maior responsabilidade eram preenchidos
por homens e, ainda conforme o autor, o salário das mulheres chegava a ser de até 75% do
valor recebido pelos homens.
O fator condição precária de trabalho se igualou entre os dois gêneros nos tempos de
revolução industrial, nesse período não havia lei alguma que regulamentasse o trabalho, se
aproveitando dessa situação os empregadores impunham jornadas que excediam quatorze
horas, chegando às vezes a dezesseis horas de trabalho diário. Além de enfrentar as
sacrificantes jornadas de trabalho as mulheres ainda recebiam salários inferiores, quando
comparadas ao homem (ALVES E GUIMARÃES, 2009).
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Conforme Alves e Guimarães (2009) há tempos a mulher vem desempenhando um papel
significante, mas essa sua participação na maioria das vezes vem acompanhada de um
posicionamento secundário, quando comparada ao homem, em relação a aspectos sociais,
políticos e jurídicos. Ainda de acordo com os autores, culturalmente, o homem tem a
incumbência de executar o papel principal de representação e provimento da família,
sobrando para as mulheres os deveres domésticos. Sendo que nas circunstâncias em que a
mulher trabalha geralmente o salário advindo dessa atividade tem apenas um valor
complementar para a renda da família (ALVES E GUIMARÃES, 2009). Venâncio (2001,
p.184) afirma isso dizendo que desde o ano de 1917, quando foram enviados alguns projetos
de lei em busca de regulamentação do trabalho feminino, já se tinha como base essa premissa
de que a família é estruturada com o “homem promovendo o sustento da casa e a mulher
realizando o trabalho extradoméstico, apenas para complementar a renda familiar, mas
mantendo sua principal função a educação e o cuidado com os filhos e afazeres domésticos”.
Bruschini (1998) afirma que esse é um fator limitador para a inserção da mulher no mercado
de trabalho, sendo importante destacar que a mulher não depende apenas de demanda e das
suas qualificações para adentrar nesse mercado.
Levando em consideração o exposto é perceptível que essa visão tradicionalista de que a
mulher deve cuidar de aspectos referentes ao lar e o homem sustentar a família é imposta
culturalmente, sendo importante salientar que atualmente, em geral, isso ocorre de maneira
mais amena, já que as mulheres têm conquistado alguns direitos e vem tornando-se cada vez
mais independentes.
De acordo com Saffioti (1982) no ano de 1872, quando foi realizado o primeiro Censo no
Brasil, as mulheres representavam praticamente 100% dos trabalhadores industriais,
principalmente no setor têxtil, que era nesse momento um dos mais significativos do país,
aonde a representatividade da força de trabalho feminino chegava a 96,2%. Já no censo de
1920 esse percentual foi para 65%, em 1940 em nova mensuração, constatou-se que as
mulheres representavam 51,2% dos trabalhadores de indústrias têxteis no Brasil, comparandose temporalmente é possível perceber que a mulher teve uma regressão quantitativa em
questão de participação de mercado nesse período. Mas posteriormente a Segunda Guerra
Mundial houve um novo crescimento na quantidade de mulheres no mercado de trabalho,
especialmente a partir da década de 1970 (GIUBERT E FILHO, 2005).
Para Araújo e Ribeiro (2001) no Brasil, a partir da década de 1970 ocorreram importantes
modificações sociais, sendo o acréscimo da participação das mulheres no mercado de trabalho
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uma das mais importantes transformações. Ainda conforme os autores a População
Economicamente Ativa (PEA) do gênero feminino teve, entre 1970 e 1990, um crescimento
de aproximadamente 260%, e os homens, no mesmo espaço de tempo, obtiveram um
crescimento de 73% conforme com o IBGE. Mas, apesar desse progresso conquistado pelas
mulheres, elas ainda encontram-se em desvantagem quanto ao aspecto salarial quando
comparadas aos homens. O autor ainda revela que as mulheres que encontravam-se no
mercado de trabalho, estavam concentradas em poucas funções. OMETTO et al (1998, apud
ARAÚJO E RIBEIRO, 2001) afirmam, através de dados do PNAD e do IBGE, que no ano de
1990 o rendimento médio das mulheres era cerca de 57% do rendimento médio dos homens
Araújo e Ribeiro (2001) relatam que a desigualdade no mercado de trabalho tem sido uma
questão bastante discutida pelos analistas atuais, ocorrendo ela quando trabalhadores com o
mesmo nível de produção são avaliados por questões não referentes à produção. Os autores
ainda elucidam que existe a discriminação quando as mulheres têm qualificação igual ou até
superior a dos homens, mas seus salários não condizem com essa qualificação, sendo
inferiores a remuneração dos homens. Segundo Ramos e Soares (1995) existem indícios de
um subaproveitamento da mão-de-obra feminina no Brasil, com as mulheres formando uma
pequena parcela da população economicamente ativa, em relação a gênero ou mesmo quando
comparado a alguns outros países. Os autores citam três motivos básicos para as mulheres não
entrarem no mercado de trabalho (1) o fato de preferir conviver no âmbito familiar, quando
isso ocorre não se pode responsabilizar as questões culturais, sociais e políticas, já que a
limitação é imposta por vontade própria. (2) devido a aspectos religiosos e culturais, em um
cenário onde o trabalho exterior ao lar não é benquisto e onde as atividades realizadas pelas
mulheres sejam consideradas, perante a sociedade, como inferiores, (3) em razão de salários
baixos, podendo isso ocorrer em consequência de discriminação do mercado ou por falta de
qualificação do indivíduo (RAMOS E SOARES, 1995).
DIREITOS TRABALHISTAS E O ATUAL MERCADO DE TRABALHO
De acordo com Venancio (2001) Já no período conhecido como República Velha (1889-1930)
houve tentativas na busca por regulamentação do trabalho das mulheres, as movimentações
trabalhistas ocorridas no início do século XX, , em sua maioria advindas do poder legislativo,
foram fatores determinantes para a realização de medidas em benefício das trabalhadoras.
Conforme Venâncio (2001) os donos de indústrias da época se uniram para defender alguns
interesses, entre esses interesses estava o de uma legislação que incidisse sobre alguns
assuntos específicos, como o de proteção do trabalho feminino.
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O início das discussões mais sistemáticas na câmara deu-se, em julho de
1917, quando o deputado Maurício de Lacerda encaminhou projetos
relativos à regulamentação de vários aspectos da condição operária entre eles
o estabelecimento da jornada de oito horas, a criação de comissões de
conciliação e conselhos de arbitragem. Entre esses projetos, estavam três que
tratavam de propostas específicas para a normatização do trabalho feminino
(VENANCIO, p. 184, 2001).

Um dos referidos projetos era sobre a questão da licença remunerada para as mulheres
grávidas e a proibição de que os estabelecimentos comerciais, agrícolas e industriais tivessem
trabalhadoras no período noturno, tendo Maurício de Lacerda como principal argumento para
a extinção do trabalho noturno feminino a questão do bem-estar familiar (VENANCIO,
2001). Mas, de acordo com o autor, poucos aderiram essas propostas, tendo como oposição a
esses projetos a bancada gaúcha, pois esses tinham uma visão mais conservadora, acreditavam
que isso seria uma intervenção indevida, pois o lar é o legítimo reino feminino e que essas só
eram admitidas nas empresas da época por aceitar trabalhar por salários inferiores aos dos
homens, essa bancada tinha como objetivo excluir totalmente a mulher do mercado de
trabalho. Já a bancada paulista, que tinha ligação direta com as indústrias de São Paulo, fez
oposição à bancada do Rio Grande do Sul e buscou impor uma legislação trabalhista que
protegesse mais as mulheres, desde que os limites dos projetos apresentados fossem
discutidos (VENANCIO, 2001).
Para Saffioti (1982) dentre os vários tipos de discriminação existentes está o de distinção
salarial entre homens e mulheres que realizam funções similares ou idênticas, ato considerado
ilícito no Brasil. De acordo com Alves e Guimarães (2009) a partir da promulgação da
constituição federal de 1988 houve a instituição de alguns direitos e garantias fundamentais,
estando entre esses o princípio da igualdade, que visa justamente equilibrar o desnível
existente entre pessoas em estado de vulnerabilidade por motivos de gênero, raça, idade,
condição física entre outras razões injustificadas e sem argumentos válidos para sua
existência. Delgado (2005, apud ALVES E GUIMARÃES, p.40, 2009) destaca que “a
discriminação é a conduta pela qual se nega à pessoa, em face de critério injustamente
desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a situação
concreta por ela vivenciada”.
De acordo com Alves e Guimarães (2009) em 1948 foi estabelecido pela comissão universal
dos direitos humanos a igualdade salarial para trabalhos idênticos. Ainda segundo os autores
(p.41) “o pacto internacional relativo aos direito econômicos, sociais e culturais de 1960, em
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seu 7° art. alíneas ɑ e i, reafirmou a equidade de salário e a igualdade da remuneração paga
por um trabalho de mesmo valor”.
Camargo & Serrano (1983, apud RAMOS E SOARES, 1995) reconhecem que além dos
salários desiguais o método de definição salarial entre gêneros também é diferente, enquanto
para as mulheres o que mais influi no nível salarial é a escolaridade, para os homens a
estrutura da empresa (tamanho da organização e quantidade de capital existente na mesma) é
o fator que mais influencia no montante recebido. Utilizando-se de indicadores sociais
repassados pelo IBGE (2008), Alves e Guimarães (2009) afirmam que apesar de o gênero
feminino possuir uma escolaridade, em média, maior do que a dos homens, os últimos ainda
possuem salários melhores, fato que pode confirmar a dificuldade das mulheres em arrumar
emprego, precisando dessa forma de maior qualificação na tentativa de minimizar os efeitos
dessa assimetria. Os fatores normas culturais, tradições e atitudes demonstram ainda serem
empecilhos para as mulheres na busca de inserção no mercado de trabalho e ocupação de
cargos de maior importância, mesmo com a legislação contra essa discriminação (NIEVA E
GUTEK,1982 apud CALÁS & SMIRCICH, 1998). Alves e Guimarães (2009, p. 42)
acreditam que “[...] mesmo protegidas legalmente, as mulheres ainda têm um longo percurso a
trilhar em busca da igualdade entre sexos e da efetivação dos direitos que têm formalmente
garantidos”. Reforçando essa ideia Alves e Guimarães (2009) relatam que as mulheres devem
buscar seu espaço e serem personagens principais na construção de uma consciência social
nova, de forma que estimule a igualdade entre gêneros.
Conforme Alves e Guimarães (2009) atualmente as mulheres estão diretamente envolvidas na
produção em geral do Brasil, mas ainda não deixou de ser-lhe conferida a responsabilidade
sobre o lar. Mesmo com o progresso ocorrido ainda é possível observar a existência da
desvalorização da mulher em relação ao mercado de trabalho (ALVES E GUIMARÃES,
2009).
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Conforme o artigo 3°, inciso IV da constituição federal a república federativa do Brasil tem
como propósito básico a promoção do bem dos indivíduos, independentemente de sua cor,
raça, sexo, origem ou quaisquer outros atributos que venham a ser motivo discriminatório
(Constituição Federal).
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade [...] (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Art. 5°).

Ainda nesse mesmo artigo, no inciso I é relatado a busca por equidade entre gêneros, onde é
explicitado que os homens e mulheres tem os mesmos direitos e deveres. Ainda em defesa da
mulher o art. 7, inciso XX expressa a busca por estabelecer equidade entre gêneros através de
incentivos que visam proteger a mulher no mercado de trabalho. Para Alves e Guimarães
(2009) o legislador sabe que a mulher ocupa uma posição inferior no mercado de trabalho e
por isso cria meios como tentativa de equiparar o mercado. 372
Dentro da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, 2011) existe um capítulo inteiro que
versa sobre a proteção da mulher no trabalho, o artigo 373-A, inciso I, veda qualquer tipo de
restrição em recrutamento e seleção que se tenha como fator limitante cor, sexo, raça entre
outros fatores, só sendo possível haver essa restrição caso a atividade exija características
específicas. O inciso III do artigo em questão ainda veda a distinção salarial e profissional por
questão de sexo, raça, cor, idade entre outros.
Conforme Alves e Guimarães (2009) todas as medidas de proteção mencionadas tem como
objetivo comum a busca por equidade entre os gêneros, pois é possível perceber que a mulher
encontra-se em uma posição hipossuficiente perante ao mercado, as medidas protetivas tem
meta de suprimir a vulnerabilidade feminina, para que essas possam disputar vagas de
trabalho em igual condição com os homens.
Mas há uma diferença substancial entre o que é dito em teoria e o que ocorre realmente na
prática, conforme Saffioti (1982) não é possível identificar na prática a eficiência da lei que
proíbe a distinção salarial entre gêneros no Brasil, sendo que, mesmo nos países mais
desenvolvidos essa diferenciação existe, às vezes até de maneira explicita. Mello (1982, apud
RAMOS E SOARES, 1995) afirma que mesmo em condições de nível de escolaridade
semelhantes há existência de desigualdade salarial, sendo essa favorável aos homens.
METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza pela natureza qualitativa, descrita por Richardson (2010) como
aquela em que o pesquisador busca conhecer as características existentes de determinado
problema, diferentemente da pesquisa quantitativa que visa mensurar determinados
comportamentos e características, geralmente através de métodos estatísticos. Pois essa
pesquisa buscou caracterizar a existência ou não do fenômeno de discriminação entre gêneros
para a MRG de Paranavaí. Ainda conforme o autor (p.79) o método qualitativo justifica-se
“[...] por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”.
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Caracterizando-se também como trabalho de tipo exploratório/descritivo, conforme Gil
(2002) a pesquisa exploratória tem como objetivo possibilitar ao pesquisador uma maior
intimidade com o problema pesquisado, e é utilizada na maioria das vezes para realização
estudos de caso e pesquisas bibliográficas. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2002) é aquela
que busca descrever características de um fenômeno ou população. Ainda conforme Gil
(2002, p.42):
Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo
estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo
procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental etc.
Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da
existência de relação entre variáveis, e pretendem determinar a natureza
dessa relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima
da explicativa.

O artigo também revela-se bibliográfico, descrito por Gil (2002) como pesquisa desenvolvida
embasando-se principalmente em artigos científicos e livros, a partir de estudos já realizados.
O autor ainda elucida que uma quantidade considerável dos trabalhos exploratórios emprega
esse método, para esse trabalho utilizou-se para a construção do referencial teórico norteador
da pesquisa.
O presente estudo busca fazer um comparativo temporal entre os anos de 2000 e 2010,
período em que foi realizado o censo demográfico pelo IBGE, os dados utilizados foram
adquiridos via base de dados na web do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social (IPARDES), bem como os dados do Relatório Anual de Informação Social (RAIS) e
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também disponíveis na BDE web (IPARDES).
Os dados selecionados foram: emprego, população censitária, população em idade ativa,
população ocupada, rendimento médio, rendimento nominal total (massa salarial). Para tal
realização utilizou-se a pesquisa ex-post facto, que tem como característica a utilização de
fatores passados para explicar a variação de determinada variável, tendo como propósito
principal a averiguação de ligações entre essas variáveis (GIL, 2002).
As regiões pesquisadas foram a do Estado do Paraná e a MRG de Paranavaí, sendo a
microrregião formada por 29 municípios, que são: Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul,
Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena,
Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema,
Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte
Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São
João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e Terra Rica.

9

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Inicia-se a apresentação dos dados da pesquisa a partir da descrição da evolução da população
censitária paranaense e da microrregião de Paranavaí, nos anos de 2000 e 2010, com
diferenciação de gênero por faixa etária desde o período de ingresso no mercado de trabalho,
como menor aprendiz ao período de aposentadoria.

Tabela 1. População Censitária por gênero no Paraná e na Microrregião de Paranavaí.

Fonte: Adaptado de IPARDES

Em 2010, de 15 a 24 anos a população masculina é maior em aproximadamente 3,5% a
feminina, a partir de 25 anos a população feminina é maior, para a faixa de 25 a 29 anos a
população feminina é 1,4% maior que a masculina e conforme aumentam as faixas etárias esta
diferença também aumenta, chegando a 14,5% para a faixa de 60 a 64 anos e 10,7% para a
faixa de 55 a 59 anos na microrregião de Paranavaí. Para o Estado esta diferença é menos
acentuada, no Paraná a população masculina teve um crescimento de 15,2% entre 2000 e
2010, para a MRG de Paranavaí este crescimento foi de 11,1%. Já a população feminina
estadual cresceu em torno de 16,3% e na MRG de Paranavaí teve o mesmo crescimento que o
masculino (11,1%). Revelando que no âmbito estadual a população com idade para ingresso
no mercado de trabalho, do gênero feminino tem crescido mais que a população masculina.
A população masculina da microrregião de Paranavaí representa 2,6% da população
masculina do Estado do Paraná, a do gênero feminino na microrregião 2,5%. No gênero
masculino as populações na faixa etária entre 15 e 19, 40 e 44, 45 e 49, 50 e 54 anos são as
mais representativas, com 2,7%, e as menos representativas são as de 25 a 29 anos e 30 a 34
anos, com 2,4%. Já para as mulheres, realizando uma comparação entre Estado e MRG de
Paranavaí, percebe-se que as faixas de 45 a 49 anos e a de 60 e 64 anos tem maior
representatividade, observa-se que a mulher tem maior representação em idades superiores,
quando comparadas aos homens.
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Levando em consideração a faixa etária de 15 a 64 anos tem-se no ano de 2000 a quantia de
mulheres maior que a dos homens cerca de 5,3% no estado do Paraná, enquanto que no ano de
2010 esse percentual caiu para 4,2%, sendo que em 2010 as únicas faixas etárias em que o
homem possuía maior quantidade eram as de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, respectivamente
2,3% e 0,5% a mais que o gênero feminino, revelando que a população mais jovem tem uma
predominância masculina no aspecto estadual.
Na microrregião de Paranavaí em 2000 houve uma quantia aproximadamente 3,3% maior de
mulheres do que de homens, mantendo-se esse percentual para o ano de 2000. Nessa extensão
territorial se confirma o que ocorre no estado, já que as populações que tem idade entre 15 e
19 anos e 20 e 24 tem maior número de homens, respectivamente 3,6% e 3,4%.
Tabela 2. População ocupada, População Economicamente Ativa e População Idade Ativa.

Fonte: Adaptado de IPARDES

Conforme Neri (2010) a População Ocupada refere-se às pessoas que trabalham, a População
Economicamente Ativa (PEA) refere-se às pessoas que estão inseridas no mercado de
trabalho, sendo a soma dos ocupados com os desempregados. Ainda Segundo o autor a
População em Idade Ativa (PIA), comumente é aquela que tem idade entre 15 e 65 anos, mas
também pode ser utilizada a população acima de 10 anos, como é o caso da tabela acima.
Sobre a população ocupada tem-se dados apenas do ano de 2010, onde a população ocupada
feminina é 24% menor do que a masculina no Estado do Paraná, essa diferença é ainda maior
na microrregião de Paranavaí, possuindo o gênero masculino nesse período uma vantagem
ocupacional de 31,8% das mulheres, mostrando uma disparidade quando realizada a
comparação. A população ocupada de homens da MRG de Paranavaí é de 2,7% da do Paraná,
e a feminina é de 2,4.
Em relação à População Economicamente Ativa (PEA) de dez anos e mais, no período de
2000 para 2010, os homens tiveram um crescimento de 11,% e as mulheres 33,3% no Estado
do Paraná. O gênero feminino, na MRG de Paranavaí, obteve um aumento de 27,2% entre
2000 e 2010 na questão de População Economicamente Ativa, já o gênero masculino obteve
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um crescimento de apenas 8%. É perceptível que nesse aspecto, as mulheres prosperaram de
forma muito rápida se comparadas aos homens, mas mesmo com esse crescimento a diferença
da população ativa entre gêneros continua alta, em nível estadual de 21,14% e em nível
microrregional de 28% mais homens do que mulheres nessa variável. A microrregião de
Paranavaí quando comparada ao Estado do Paraná, tem 2,6% de representação de indivíduos
do sexo masculino e 2,4% do sexo feminino. Segundo Ramos e Soares (1995) existem
indícios de um subaproveitamento da mão de obra feminina no Brasil, com as mulheres
formando uma pequena parcela da população economicamente ativa, em relação a gênero ou
mesmo quando comparado a alguns outros Países.
A População em Idade Ativa (PIA) de 10 anos ou mais, aumentou em 14,8% para os homens
e em 16,4% para as mulheres do ano de 2000 para 2010 no Estado do Paraná, já na MRG de
Paranavaí esses números são respectivamente de 10,1% e 11,5%, mostrando que essa região
está abaixo da média paranaense. Nesse aspecto, também observa-se uma superioridade de
mulheres com idade ativa em 2010, em nível de Estado essa era de 4,8% e em nível
microrregional de 3,3%. Em relação a População em Idade Ativa a microrregião de Paranavaí
representa 2,6% do Estado para cada um dos gêneros.

Tabela 3. Emprego, Rendimento Médio e Rendimento Nominal Total (Massa Salarial).

Fonte: Adaptado de IPARDES

Entre 2000 e 2010 o gênero masculino teve uma evolução no quesito emprego no Estado do
Paraná de aproximadamente 57,6%, já as mulheres tiveram um crescimento maior, cerca de
85,7%, mas apesar desse aumento de mulheres com emprego ser maior que o dos homens no
período em questão, ainda tem uma quantidade inferior de mulheres com emprego quando
comparada aos homens no Estado, em percentagem essas ainda tem 24,9% a menos de
participação na comparação entre gêneros empregados.
Na microrregião de Paranavaí no período entre 2000 e 2010 houve um acréscimo de 65,6% de
homens com emprego e as mulheres, nesse aspecto, tiveram um crescimento de 98,4% no
mesmo período de tempo. Em 2010 a quantidade de mulheres com emprego era inferior em
cerca de 31,1% em relação aos homens, sendo que a microrregião tem uma participação de
2% e 1,9% no Estado, respectivamente de homens e mulheres.
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Observa-se que o crescimento microrregional é proporcionalmente maior do que o estadual,
revelando que na variável emprego a microrregião de Paranavaí está acima da média do
Paraná. De acordo com Alves e Guimarães (2009) atualmente as mulheres estão diretamente
envolvidas na produção em geral no Brasil, mas, mesmo com o progresso ocorrido ainda é
possível observar a existência da desvalorização da mulher em relação ao mercado de
trabalho.
Realizando uma avaliação do rendimento médio entre gêneros no Estado do Paraná, observase que no ano de 2000 a mulher recebia cerca de 80% do salário total do homem, no ano de
2010 a diferença percentual permaneceu na casa dos 80%. Entre 2000 e 2010 o salário do
homem e o da mulher aumentaram cerca de 126%. Mostrando que a diferença depois de 10
anos, proporcionalmente, continua a mesma.
Na microrregião de Paranavaí, no ano de 2000, o salário das mulheres representava cerca de
87% do salário dos homens, já em 2010 o salário feminino passou a ser de cerca de 81% do
salário masculino. Entre 2000 e 2010 o salário dos homens aumentou cerca de 165% já o das
mulheres teve um acréscimo percentual perto dos 148%. Mostrando assim que a
representatividade do salário feminino diminuiu e o reajuste do salário masculino foi maior
entre 2000 e 2010, revelando que regionalmente também há discriminação salarial entre
gêneros. Comparando-se a microrregião de Paranavaí e o estado do Paraná percebe-se uma
disparidade entre os salários, já que, em nível de Estado o rendimento médio total em 2000
chegava a ser de 1,65 vezes maior do que o microrregional, em 2010 o salário do Paraná foi
1,43 vezes maior. A diferença entre o salário feminino quando comparada a microrregião de
Paranavaí com o Estado do Paraná em 2010 é grande, recebendo essas cerca 70% e o os
homens 69% do que o estado paga em média, mostrando que a microrregião está bem abaixo
da média do Estado no aspecto rendimento. De acordo com Alves e Guimarães (2009) a
partir da promulgação da constituição federal de 1988 houve a instituição de alguns diretos e
garantias fundamentais, estando entre esses o princípio da igualdade, que visa justamente
equilibrar o desnível existente entre pessoas em um estado de vulnerabilidade. Conforme
Saffioti (1982) já no início da década de 80 não era possível identificar na prática a eficiência
da lei que proíbe a distinção salarial entre gêneros no Brasil, ocorrendo isso ainda hoje, pois
há uma divergência entre a Constituição Federal e a prática no mercado brasileiro. Alves e
Guimarães (2009, p.42) confirmam isso relatando que “[...] mesmo protegidas legalmente, as
mulheres ainda têm um longo percurso a trilhar em busca da igualdade entre sexos e da
efetivação dos direitos que tem formalmente garantidos”.
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A massa salarial refere-se à soma de todos os salários durante um ano, nesse aspecto em 2000
a soma da renda Paranaense total dos homens superara a das mulheres em 195%, revelando
um valor muito desigual entre os gêneros, já em 2010 esse percentual foi de 166%, havendo
assim uma redução dessa desigualdade. Entre 2000 e 2010 a soma das rendas do gênero
masculino aumentou próximo de 136% e o do gênero feminino teve um acréscimo de
aproximadamente 320%, revelando que as mulheres estão tendo uma evolução no rendimento
superior a dos homens, mas mesmo dessa forma continuam em posição de desigualdade
salarial no mercado de trabalho.
No âmbito microrregional a massa salarial masculina em 2000 era de 100% em cima do valor
total de salários percebidos pelas mulheres, ou seja, os homens receberam duas vezes mais
que as mulheres na região em questão nesse ano. Em 2010 esse índice passou a ser de cerca
de 79%, revelando uma redução na diferença quando comparado ao ano de 2000. Os homens
tiveram um acréscimo de renda total em cerca de 338%, já as mulheres tiveram um aumento
de 392,47%. A massa salarial masculina da MRG de Paranavaí representa 1,4% da do Paraná
e a feminina 1,3%.
Realizando o comparativo percebe-se que no contexto regional a diferença entre a massa
salarial é maior do que no estadual, mas entre 2000 e 2010 o aumento percentual foi maior na
microrregião de Paranavaí do que no Estado. Nos dois âmbitos mencionados observa-se a
superioridade dos homens em relação às mulheres, Alves e Guimarães (2009) relatam que as
mulheres devem buscar seu espaço no mercado e serem personagens principais na construção
de uma consciência social nova, de forma que estimule a igualdade entre gêneros, pois
conforme Mello (1982, apud RAMOS E SOARES, 1995) afirma que mesmo em condições
semelhantes de escolaridade e capacidade há existência de desigualdade salarial, sendo dessa
favorável aos homens.
CONCLUSÃO
Levando em consideração as teorias que serviram como base para o presente trabalho, que
teve como objetivo verificar se existem desigualdades salariais por gênero no mercado de
trabalho do Estado do Paraná e na microrregião de Paranavaí, percebeu-se que apesar de as
mulheres estarem conquistando maior espaço no mercado de trabalho, ainda é possível
observar a divergência salarial entre gêneros. A partir da pesquisa também é possível observar
que as mulheres têm conquistado maior inserção percentual no mercado que os homens, mas
da mesma maneira, ainda ocorre que os salários dessas sejam inferiores.
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Outro aspecto que pode ser observado é sobre a população censitária que revela que as faixas
etárias em que as mulheres têm em maior número que os homens são em idades mais
avançadas, predominando os homens nas faixas menores dessa forma. Sabendo-se que a idade
é outro fator limitante para a entrada no mercado de trabalho, o gênero feminino acaba tendo
uma discriminação duplicada, já que essa pode vir por gênero e também por idade.
A variável emprego revela que ainda existe uma quantidade superior de homens trabalhando,
e também um desenvolvimento microrregional acima da média Estadual, revelando que nesse
quesito, em média, os 29 municípios que formam a MRG de Paranavaí estão evoluindo mais
rapidamente que o Estado do Paraná.
No quesito Rendimento médio, na comparação entre gêneros no Estado em questão, não foi
possível observar nenhuma evolução para as mulheres, já que a diferença continuou a mesma
percentualmente, no âmbito microrregional essa variável é ainda mais preocupante, visto que
houve um decréscimo percentual e as mulheres estão recebendo, proporcionalmente aos
homens, salários inferiores aos que recebiam no ano de 2000. Sendo importante evidenciar
que a microrregião de Paranavaí tem salários bem inferiores a média paranaense, mesmo
havendo um aumento de empregos superior entre os anos de 2000 e 2010, essa mão de obra,
feminina e masculina, recebe cerca de 70% do salário médio estadual. Em relação a massa
salarial observa-se um padrão de crescimento maior na microrregião de Paranavaí quando
comparada ao Estado do Paraná, sendo que nos dois âmbitos ainda há uma superioridade
salarial do gênero masculino.
Fazendo um apanhado geral é possível observar que as mulheres tem uma evolução maior que
a dos homens entre os anos de 2000 e 2010, mas devido a essa discriminação ser histórica
torna-se complexo haver uma mudança a curto e médio prazo, é possível constatar que a cada
dia as mulheres estão com uma participação maior no mercado de trabalho, mas elas ainda são
subestimadas quanto a sua capacidade.
A pesquisa alcançou o objetivo geral proposto, já que verificou a existência de desigualdade
salarial entre gêneros, tanto na microrregião de Paranavaí quanto no Estado do Paraná,
podendo-se tirar como conclusão que mesmo com o crescimento feminino no mercado de
trabalho, as mulheres ainda precisam buscar, por meios legais e através de políticas públicas
que as favoreçam, uma equiparação salarial com os homens, essa diferença vem decrescendo
com o tempo, mas ainda assim é possível constatar a discriminação ocupacional e salarial
entre gêneros.
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O presente trabalho pode ser aprofundado a partir de pesquisas posteriores, pois o tema tem
grande abrangência em relação a características da discriminação por gêneros que não foram
relatadas nessa pesquisa, já que o intuito da mesma não era o de esgotar o assunto. Podendo
dessa forma, serem realizados novos trabalhos com a finalidade de aprofundar o tema em
questão.
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