
 
 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Segmento 2008 2012 2018 

Extrativa mineral 9,7% 10,6% 10,3% 

Indústria de transformação 28,1% 28,9% 27,7% 

Siup 13,1% 16,7% 15,1% 

Construção Civil 7,0% 9,5% 9,5% 

Comércio 41,2% 43,9% 43,2% 

Serviços 43,0% 45,5% 47,5% 

Administração Pública 61,4% 62,2% 61,9% 

Agropecuária 14,4% 15,7% 15,8% 

Total 39,5% 41,6% 43,3% 

 

No dia 08 de março foi comemorado o Dia Internacional 

da Mulher, data que remete às buscas femininas por 

direitos equivalentes e melhores condições de vida e 

trabalho. Diversas conquistas foram obtidas desde que 

esta data começou a ser celebrada, no entanto, as 

diferenças entre os sexos ainda estão presentes no dia-

a-dia. A data foi oficializada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1975. 

As atividades das mulheres são de diversas naturezas e, 

dentre elas, está a questão do mercado de trabalho. A 

população feminina corresponde a mais da metade dos 

habitantes do Espírito Santo e, ainda assim, representa 

apenas 43,3% dos vínculos ativos no mercado de 

trabalho formal do estado. São 386,4 mil mulheres 

desempenhando atividades em todas os setores da 

economia, de acordo com os dados que integram a 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Em 2008, 

essa participação era de 39,5%. 

A presença feminina no mercado de trabalho tem se 

ampliado nos últimos anos, entretanto, a população 

feminina capixaba se depara com uma taxa de 

desemprego (11,7%) bem superior à da população 

masculina (8,2%) e acima da média do Espírito Santo 

(10,2%), segundo os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), referentes ao quarto 

trimestre de 2018. 

Acrescente-se o fato das funções exercidas, dos cargos 

e das remunerações das mulheres ainda se encontrarem 

em defasagem considerável quando comparados com 

os dos homens. Ou seja, é necessário edificar um 

mercado de trabalho com condições igualitárias para 

homens e mulheres. 

 

A QUESTÃO 

 É importante ressaltar que um dos fatores 

preponderantes para a conservação desse quadro 

desigual envolve aspectos históricos, culturais e sociais. 

As mulheres, na maioria das vezes, continuam sendo as 

principais responsáveis pelas tarefas domésticas, 

cuidado com os filhos e demais responsabilidades 

familiares.  
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Gráfico 1 - Taxa de desocupação, por sexo, no Espírito Santo 

(em %) 

Fonte: PNAD. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Tabela 1 - Participação das mulheres no total de vínculos 

ativos do Espírito Santo, por setor 

Fonte: Rais/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 



 
 

¹ Valores ajustados pelo saldo líquido do Caged/MTE. 

Fonte: Caged/MTE; RAIS/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 
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Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 

Atividades 
MEI 

Total 
Mulheres Homens 

Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios 
6354 92,3% 7,7% 

Fabricação de produtos diversos 2778 79,9% 20,1% 

Fabricação de produtos alimentícios 1706 62,7% 37,3% 

Fabricação de produtos têxteis 1655 81,6% 18,4% 

Fabricação de celulose, papel e produtos de 

papel 
340 85,0% 15,0% 

Preparação / fabricação de artefatos de couro 280 52,5% 47,5% 

Fabricação de produtos de borracha e de 

material plástico 
152 69,7% 30,3% 

Fabricação de produtos químicos 151 51,7% 48,3% 

Fabricação de bebidas 8 62,5% 37,5% 

 Fonte: Portal do Empreendedor. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 

              
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2 –  Participação no total de vínculos de acordo com a 

escolaridade, por sexo, em 2017 

Tabela 2 – Número total de vínculos¹ e a participação nos grandes 

setores econômicos, no Espírito Santo 

OS FATOS 

Os empregos formais entre as mulheres cresceram 10,1% entre 2010 e 2018 

Nos últimos 10 anos, a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho formal apresentou uma tendência 

de crescimento. Em 2018, ao comparar com 2010, o 

número de vínculos de empregos formais entre as 

mulheres cresceu 10,1%, enquanto entre os homens caiu 

-0,8%. 

Contudo, é apenas na administração pública que as 

mulheres possuem uma maior quantidade de vínculos 

formais (61,9%). Na indústria extrativa 10,3% dos 

trabalhadores são mulheres e na indústria de 

transformação, 27,7%. No setor da construção civil 

encontra-se a menor participação feminina, com 9,5%.  

 

 Mulher Homem 

 2010 2018 2010/2018 2010 2018 2010/2018 

Extrativa 

mineral 
1.271 1.098 -13,6% 11.317 9.597 -15,2% 

Indústria de 

transformação 
33.945 31.399 -7,5% 83.457 81.923 -1,8% 

Siup 1.293 1.356 4,9% 7.816 7.651 -2,1% 

Construção 

Civil 
4.643 3.781 -18,6% 55.632 35.973 -35,3% 

Comércio 75.812 83.094 9,6% 102.763 109.358 6,4% 

Serviços 126.453 152.931 20,9% 159.356 169.183 6,2% 

Administração 

Pública 
103.046 107.987 4,8% 64.142 66.506 3,7% 

Agropecuária 4.413 4.684 6,1% 25.062 25.025 -0,1% 

Total 350.876 386.330 10,1% 509.545 505.216 -0,8% 
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As mulheres possuem maior participação entre os níveis de escolaridade mais elevados 

Quando analisado o vínculo empregatício de acordo 

com a escolaridade, chama atenção que, a partir do nível 

superior incompleto, as mulheres passam a representar 

mais de 50% da força de trabalho. Em relação aos 

trabalhadores com superior completo, mais de 60% são 

do sexo feminino. 

Entre as mulheres com ensino superior, 38,5% 

desempenham ocupações que exigem nível de 

competência menor que o da sua qualificação. Para os 

homens, essa relação é de 40,3%. 

 As mulheres se destacam na criação de novas empresas na indústria de transformação do Espírito Santo 

Entre mais de 200 mil microempreendedores no estado, 

49,6% são mulheres, segundo informações do Portal do 

Empreendedor, do Governo Federal, que abrange os 

Microempreendedores Individuais (MEI) formalizados. 

Na indústria de transformação as mulheres têm se 

destacado como MEI no Espírito Santo. Neste setor, o 

número de mulheres microempreendedoras é maior que 

o de homens. Ao todo, são mais de 21 mil 

microempreendedores nesta atividade, dos quais 58,2% 

são do sexo feminino.  O empreendedorismo feminino é 

uma tendência e já revela histórias de sucesso no 

mercado capixaba, como a criação do primeiro creme de 

café do Brasil. 

Tabela 3 –  Atividades em que há mais MEI mulher na 

indústria de transformação 

Fonte: PNAD. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 
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¹ referente ao CBO 2002 subgrupo. 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 

 Masculino Feminino Diferença 

Analfabeto 1.171,45 1.105,28 -5,6% 

Fundamental Completo 1.693,58 1.230,93 -27,3% 

Médio Completo 2.188,93 1.523,72 -30,4% 

Superior Completo 6.309,68 3.778,95 -40,1% 

Mestrado 7.062,63 3.979,07 -43,7% 

Doutorado 9.640,81 5.674,31 -41,1% 

 Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes. 

 
                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora ainda predomine a força de trabalho masculina, 

os obstáculos enfrentados pelas mulheres no decorrer 

da vida, a própria necessidade de crescimento 

profissional e sua capacidade de trabalho, 

impulsionaram o mercado de trabalho a absorver cada 

vez mais mão de obra feminina. 

Em empresas premiadas pelo Great Place to Work 

(aquelas consideradas as melhores do país para 

trabalhar), as mulheres já representam metade do total 

de colaboradores.  

 

Isto é, há uma tendência de uma igualdade de gênero 

nos vínculos empregatícios, já iniciadas por diversas 

empresas. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 

Espírito Santo (Senai-ES), organização do Sistema 

Findes, incentiva o empreendedorismo e possui 

iniciativas de estímulo a realização de cursos de 

qualificação. Estes são alguns dos caminhos cada vez 

mais trilhados por mulheres que desejam abrir o próprio 

negócio.  

 

AS IMPLICAÇÕES 

O cenário é promissor para o mercado de trabalho feminino   
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Gráfico 3 –  Quantidade de ocupações de diretoria e 

gerência, no Espírito Santo¹ 

As mulheres ainda possuem uma menor participação nas ocupações de gerência e diretoria 

Em 2017, último dado disponível pela Rais, 45,2% das 

ocupações de diretoria e gerências do estado eram 

exercidas por mulheres.  

A presença feminina nestes cargos aumentou em 

relação a 2010 (41,3%), mas diminuiu nos últimos anos. 

Em 2014, as mulheres respondiam por 46,1% destas 

ocupações. 

No entanto, ao analisar a média salarial desses cargos 

de diretoria e gerência, nota-se uma diferença 

significativa entre os homens e as mulheres, segundo os 

dados da Rais.  

Para os homens, a média salarial para estas ocupações 

foi de R$ 5.366,22 enquanto para as mulheres, a média 

era de R$ 3.786,57, isto é, 29,4% menor. 

 

33.427 

44.458 

24.251 

37.872 

Maior escolaridade não se traduz em salários mais altos 

Segundo os dados da Rais, o salário médio entre as 

mulheres é inferior ao dos homens, independente do 

grau de instrução. Além disso, quanto mais altos os 

níveis de escolaridade dos trabalhadores, maior é a 

desigualdade salarial entre os sexos.  

A defasagem salarial feminina começa pequena, 5,6% 

menor, mas torna-se significativamente elevada para 

níveis de escolaridade maiores, chegando a uma 

diferença acima de 40% para os níveis superior 

completo e acima.  

Tabela 4 –  Salário médio (R$) no Espírito Santo, por 

escolaridade, em 2017 
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