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MÃO-DE-OBRA FEMININA

50% delas estão na ativa
Índice nacional referente à presença da mulher no mercado de trabalho. No Amazonas, cai para 44%

TEREZINHA PATRÍCIA
DA EQUIPE DE A CRÍTICA

As mulheres em idade ativa ain-
da ocupam pouco o mercado de
trabalho no Amazonas. A taxa
média nacional de participação
feminina no mercado de traba-
lho é de 50% da população em
idade ativa, mas quando se trata
da mulher amazonense, esse ín-
dice cai para 44,4%. Os dados
são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD)
realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A mulher em idade ativa
é considerada a partir dos 10
anos de idade. A remuneração
média paga às mulheres é de
pouco mais de 70% da remune-
ração média paga aos homens.

“A taxa de participação da
mulher amazonense está bem
abaixo da taxa média nacional
(50%) e da dos homens amazo-
nenses (68,3%). Isto demonstra
que as mulheres ocupam me-
nos o mercado de trabalho. En-
quanto a taxa de desemprego
dos homens gira em torno dos
5%, a taxa de desemprego das
mulheres está em 13%, isto sig-
nifica que, 62,02% dos desem-
pregados no Estado do amazo-
nas são mulheres”, comenta a
supervisora técnica do escritó-
rio regional do Departamento
Intersindical de Estatística e Es-

‘Sejam ótimas profissionais’
Há algumas diferenças sig-
nificativas entre homens e
mulheres que ocupam car-
gos de liderança. A que me
chama mais a atenção é a
sensibilidade, que nós, mu-
lheres, podemos ter e usar
sem medo no dia a dia. Os
homens, mesmo os sensí-
veis, têm receio de demons-
trar essa característica por
a considerarem muito femi-
nina. Mas a sensibilidade é
fundamental para um líder.

Engana-se quem pensa
que uma mulher profissio-
nal age por impulso ou por
emoção. Sensibilidade nada
tem a ver com emoção de mo-
mento. Uma líder que se pre-
para bem nunca toma deci-

sões sem avaliação e plane-
jamento seguros, infalíveis.

Como a mulher sabe que
tem de tomar certos cuida-
dos devido à interpretação
sobre sua condição femini-
na, também deve se prepa-
rar muito mais, ser mais as-
sertiva, surpreender sem-
pre o opositor, fazer o que
ele não espera. Isso signifi-
ca se preparar além do limi-
te. Mas admito que alguns

homens já me inspiraram e
tenho muito respeito pelos
corajosos, sensíveis e óti-
mos profissionais que co-
nheço.

Aproveito para deixar
um recado para as mulhe-
res que ocupam ou desejam
ocupar cargos de liderança:
sejam ótimas profissionais,
continuem sendo mães, na-
moradas, esposas carinho-
sas e o tempo dedicado a es-
ses outros importantes la-
dos femininos fará uma di-
ferença significativa no tra-
balho. Pessoas que não
amam e não se deixam ser
amadas podem ter o desem-
penho profissional prejudi-
cado por falta de felicidade.

Dezée
Mineiro
é CEO da DQS
do Brasil e
América do Sul

Avanço sobre os cargos de
chefia é uma realidade
A edição 2009 da pesquisa “Me-
lhores Empresas para Traba-
lhar – Rio de Janeiro”, mostra
que as mulheres ocupam 50%
dos postos de trabalho, o equi-
valente a 18.142 funcionárias
de um total de 36.024. Na análi-
se dos cargos de chefia, repre-
sentados por diretores, geren-
tes e supervisores, a pesquisa
revela que as mulheres corres-
pondem a 41% do total (1.236
funcionárias). A análise foi feita
pela Great Place to Work, em-
presa global especialista em
ambiente de trabalho.

A participação das mulheres
no total de postos de trabalho,
de 50%, é superior à participa-
ção feminina na versão nacional
da pesquisa – “Melhores Em-
presas para Trabalhar – Brasil”
– que conta com 43% dos postos
de trabalho ocupados por mu-
lheres. No Rio de Janeiro, a pes-
quisa é conduzida com o apoio
da Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos (ABRH-RJ).

EQUILÍBRIO
Segundo Ruy Shiozawa, CEO do
Great Place to Work, as empre-
sas fluminenses têm se destaca-
do no crescimento da participa-
ção feminina nos postos de tra-
balho, ou seja, mostram o equi-
líbrio entre homens e mulheres
no ambiente corporativo. “Esse
resultado é nítido quando com-
paramos a pesquisa fluminense
com a edição nacional. Na práti-
ca, comprovamos que o Rio de
Janeiro está à frente no tocante
ao equilíbrio entre homens e
mulheres nos postos de traba-
lho”, avalia o executivo.

As companhias que são des-
taque na análise de práticas de
gestão voltadas para mulheres
têm em comum o investimento
contínuo para garantir a ascen-
são profissional feminina, ofe-
recendo incentivos e progra-
mas de mentorado especiais,
associados a práticas específi-
cas para o universo feminino.

Entre as práticas diferencia-

das detectadas pelo Great Place
to Worka estão políticas de con-
tratação com igualdade de con-
dições e capacitação; progra-
mas de saúde especiais (pre-
venção ao câncer de mama e
programas de gestantes); am-
pliação da licença maternidade;
formação de comitês de desen-
volvimento profissional femini-
no; e plano de carreira diferen-
ciado, além de programas de di-
versidade e inclusão.

A Mantecorp se destacou na
análise e foi considerada pelo
Great Place to Work como a me-
lhor empresa para a mulher tra-
balhar no Rio de Janeiro. A com-
panhia mantém políticas de
contratação com igualdade de
condições e capacitação e pro-
gramas de saúde especiais, en-
tre outros. No ranking “ Me l h o -
res Empresas para Traba-
lhar/RJ” estão a Chemtech, se-
guida pela Cultura Inglesa, IE-
SA Óleo & Gás, Mantecorp e Bra-
silcap.

Divulgação

IBGE mostra que mulher “emparelhou” com homem no mercado de trabalho, com destaque para o Rio de Janeiro

tudos Socioeconômicos (Diee-
se) em Manaus, Alexandra de
Moura Cadamuro.

I N F O R M A L I DA D E
Do ponto de vista da ocupação,
45,51% das mulheres amazo-
nenses estão na informalidade,
trabalhando sem carteira assi-
nada ou por conta própria e so-
mente 26,78% trabalham com
carteira assinada. Ainda de
acordo com a mesma pesquisa,

Pe r s o n a g e m

Primeira mulher a apostar em
uma franquia de software de
gestão, segmento até então
exclusivo dos homens, Marga-
reth Souza, é um exemplo de
que a dedicação e o trabalho
conduzem ao sucesso. Em
1996, a amazonense com es-
pecialização em Marketing e
gestão de negócios, recebeu o
convite para implantar em Ma-
naus a Microsiga, hoje TOT V S .

“Identificamos talentos,
desenvolvemos a
mão-de-obra local, o atendi-
mento e o relacionamento”,
afirma. Hoje, quase 15 anos
depois, a TOT V S possui 244
clientes, no Amazonas e em
Roraima, distribuídos nos
segmentos de manufatura,
construção e projetos, servi-
ços, varejo entre outros.

Como toda mulher dedica-
da ao trabalho, ela confessa
que conciliar a vida profissio-
nal à vida particular não é uma
tarefa muito fácil: “Em alguns
momentos foi necessário prio-
rizar a empresa, mas a minha
família sempre me apoiou. Tra-
balhar na TOTVS é fazer o que
gosto, assim como estar com
a minha família, participar dos
encontros na casa dos meus
irmãos, ir ao cinema, ficar em
casa, ler um bom livro”.
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E X EC U T I VA
DA TOTVS

Margareth
Souza

“A família
me apoiou ”

63,08% das amazonenses ocu-
padas desenvolvem alguma ati-
vidade relacionada à educação,
saúde ou serviços sociais
(18,82%); ao comércio (17,95%);
aos serviços domésticos
(13,76%) ou à indústria de
transformação (12,55%).

A faixa etária que concentra
o maior número de mulheres
ocupadas (48,95%), consideran-
do o mercado de trabalho geral,
se encontra entre 30 anos e 49

anos.

REMUNER AÇÃO
Analisando o mercado de traba-
lho de uma maneira geral, a re-
muneração média das mulhe-
res ocupadas era equivalente,
em termos reais em setembro
de 2008, a 74,7% da remunera-
ção média paga aos homens. Se
considerarmos somente o mer-
cado formal de trabalho, ou se-
ja, trabalhadores com carteira

Clara Zetkin

O Dia Internacional da Mu-
lher foi proposto por Clara
Zetkin em 1910 no Con-
gresso Internacional de
Mulheres Socialistas, mas
a data de 8 de março está
associada a luta de mulhe-
res empregadas em fábri-
cas têxteis em Nova Iork.

de trabalho assinada, da admi-
nistração pública e autarquias,
esse percentual se eleva um
pouco e a equivalência passa a
ser 82,57%, em valores reais em
dezembro de 2008, aponta Ca-
damuro.

ESCOL ARIDADE
No que diz respeito à escolari-
dade é interessante observar
que quanto ao Ensino Médio
completo tanto homens quanto
mulheres têm um porcentual
muito próximo, 52,15%, 51,06%
dos homens se encontram na
mesma condição. Porém, quan-
do se trata de escolaridade su-
perior completo as distâncias
aumentam. Enquanto 22,17%
das mulheres ocupadas pos-
suem grau superior completo
somente 11,93% dos homens
ocupados se encontram na mes-
ma situação.


