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 Resumo Executivo

Apesar de avanços significativos nas últimas décadas, os países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguai e Uruguai) ainda enfrentam desafios relacionados às desigualdades de gênero. As mulheres 
lutam com barreiras explícitas e implícitas que permeiam sua esfera de ação privada e pública, limitando 

a realização de seu pleno potencial. 

As mulheres da região continuam a ficar atrás dos homens em termos de participação no mercado de trabalho, 
horas de trabalho e renda, e dedicam três vezes mais horas por semana a atividades de trabalho não remuneradas 
do que os homens. Nos países do Cone Sul, a média da taxa de emprego feminino é de 49%, 21 pontos percentu-
ais abaixo da dos homens (nos Estados Unidos, essa diferença é de 11 pontos percentuais). As mulheres também 
estão sub-representadas nas ocupações mais bem remuneradas e sobrerrepresentadas no setor informal, que se 
caracteriza por salários variáveis e insegurança no trabalho.

 Nos países do Cone Sul, a média 
da taxa de emprego feminino é de 
49%, 21 pontos percentuais abaixo 

da dos homens. 

As disparidades de gênero no acesso aos serviços públicos, à acumulação de capital humano e ao mercado 
de trabalho limitam a produtividade geral e o crescimento econômico. Além dos objetivos de justiça e inclu-
são buscados pelas políticas de mitigação das desigualdades entre homens e mulheres, essas ações também 
têm o potencial de estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e promover maior bem-estar na 
sociedade. Em um contexto em que a pandemia aumentou as desigualdades de gênero, os formuladores de 
políticas precisam de um novo conjunto de ferramentas de políticas públicas que possam incentivar a parida-
de de gênero na fase de recuperação.

Este relatório estuda as desigualdades de gênero nos países do Cone Sul e apresenta evidências das consequ-
ências econômicas das desigualdades de gênero, suas causas e as políticas que podem contribuir para mitigá-
-las. Este volume é, portanto, um compêndio oportuno de evidências robustas para a elaboração de políticas 
que abordem de maneira efetiva as disparidades de gênero na região.

O relatório quantifica os custos econômicos incorridos pelas economias do Cone Sul como consequência das 
desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Quando certos grupos enfrentam barreiras para trabalhar 
em uma determinada ocupação, o talento não é alocado de forma eficiente, o que reduz a eficiência agregada 
e a produção total. Estima-se que a eliminação de barreiras ocupacionais que as mulheres enfrentam em rela-
ção aos homens, como discriminação salarial, disparidades na acumulação de capital humano e os efeitos de 
normas sociais que tendem a desfavorecer as mulheres, geraria ganhos agregados consideráveis nos países do 
Cone Sul que vão de 4% a mais de 15% do PIB, dependendo do país. No caso do Brasil, se somada a remoção 
das barreiras enfrentadas por vários grupos étnicos, os ganhos podem chegar a 30% do PIB.



Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

6

Esse resultado destaca a importância de políticas que promovam a participação das mulheres no mercado de 
trabalho e o acesso a ocupações de alta qualificação, e a urgência de abordar desde cedo as desigualdades na 
acumulação de capital humano. Trabalhos recentes mostraram dois fatos estilizados: (i) a tradicional desvanta-
gem feminina em termos de anos de escolaridade desapareceu e se transformou em vantagem na maioria dos 
países, mas (ii) existem grandes diferenças nas áreas de especialização escolhidas por homens e mulheres no 
nível superior. Em particular, em comparação com os homens, as mulheres são mais propensas a ingressar em 
ocupações com salários mais baixos. Tendo isso em vista, outros capítulos do relatório se concentram em estu-
dar as disparidades de gênero no nível de alfabetização financeira e na escolha de carreiras de nível superior. 

O relatório encontra que as desigualdades de gênero em educação financeira na Argentina, Chile e Paraguai são 
relativamente pequenas. As diferenças entre homens e mulheres se devem em parte a características observá-
veis como nível educacional ou renda.

 Os investimentos em capital 
humano feminino podem ter um efeito 

multiplicador no avanço da igualdade de 
gênero: apoiar as meninas para que se 
tornem as melhores alunas não só tem 

um efeito positivo para elas, mas também 
para suas colegas futuras. 

 Estima-se que a eliminação de barreiras 
ocupacionais que as mulheres enfrentam 

em relação aos homens geraria ganhos 
agregados consideráveis nos países do 

Cone Sul que vão de 4% a mais de 15% do 
PIB, dependendo do país. 

Outros capítulos estudam as desigualdades de gênero no ensino superior. Por exemplo, dados do Chile mostram 
que estudar tecnologia e engenharia só aumenta a renda e o emprego dos homens. No relatório argumenta-se 
que isso não é uma consequência das diferenças de gênero quanto a preferências por aspectos do trabalho (como 
maior flexibilidade de horários), mas que as mulheres em áreas de tecnologia e engenharia podem estar sujeitas 
a um maior grau de discriminação no mercado de trabalho em comparação com mulheres em outras áreas. Esse 
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resultado sugere que as políticas para abordar de maneira efetiva as desigualdades de gênero precisam ir além 
de incentivar mais mulheres a escolher as áreas de tecnologia e engenharia, uma vez que elas ainda podem ter 
dificuldades no mercado de trabalho quando tentam alcançar sucesso em áreas dominadas por homens.

Outro achado interessante para os dados chilenos são os efeitos positivos de ter colegas de classe com de-
sempenho superior. No entanto, esses efeitos de pares ocorrem apenas entre pessoas do mesmo sexo: co-
legas de classe do mesmo sexo com melhor desempenho têm efeitos positivos sobre a graduação e a renda 
e efeitos negativos sobre a fertilidade tanto para homens como para mulheres. Esse resultado sugere que 
os investimentos em capital humano feminino podem ter um efeito multiplicador no avanço da igualdade de 
gênero: apoiar as meninas para que se tornem as melhores alunas não só tem um efeito positivo para elas, 
mas também para suas colegas futuras. Esse resultado também lança luz sobre o papel de mentorias ao 
sugerir que estruturas sociais que promovem interações entre mulheres de alto e baixo desempenho podem 
aumentar a equidade de gênero.

O relatório também aborda outros fatores além da formação de capital humano que podem contribuir para as 
desigualdades de gênero no mercado de trabalho. Usando dados de Buenos Aires, é mostrado que os padrões 
de mobilidade podem restringir o acesso das mulheres ao trabalho. As mulheres fazem mais viagens diárias que 
os homens, viajam mais fora dos horários de pico, caminham ou usam mais o transporte público e dedicam par-
te significativa das viagens às responsabilidades de cuidado com outros. Além disso, as mulheres têm acesso 
mais difícil ao trabalho que os homens devido aos custos de deslocamento mais altos e às distâncias maiores. 
Esse padrão é particularmente proeminente no quintil de renda mais baixo. Esses resultados destacam a impor-
tância de políticas urbanas e de transporte sensíveis ao gênero para incentivar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho e a autonomia econômica das mulheres.

 As mulheres têm acesso mais difícil 
ao trabalho que os homens devido aos 

custos de deslocamento mais altos e 
às distâncias maiores. 

 Esses resultados destacam a 
importância de políticas urbanas e de 

transporte sensíveis ao gênero para 
incentivar a participação das mulheres 

no mercado de trabalho e a autonomia 
econômica das mulheres. 
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 As mulheres valorizam mais os 
benefícios sociais que os homens e 

buscam mais seguridade social para 
a família, o que sugere a importância 

das políticas de formalização de 
micro e pequenas empresas para 

reduzir as lacunas de gênero no 
mercado de trabalho. 

O relatório também examina outros fatores que poderiam incentivar a igualdade de gênero. Em um estudo de 
caso para o Brasil, foi avaliado se a mobilidade dos trabalhadores de multinacionais para empresas locais tem 
efeitos indiretos em termos de práticas trabalhistas favoráveis às mulheres. Os resultados mostram que esses 
efeitos são pequenos, portanto deve-se ter cautela ao considerar o investimento estrangeiro direto como uma 
fonte significativa de melhoria na igualdade de gênero.

Por fim, o relatório encontra aumentos significativos na formalização, principalmente entre as mulheres, como 
resultado de um programa que reduz os custos burocráticos para as microempresas no Brasil. As maiores taxas 
de formalização foram observadas para mulheres com filhos de até 14 anos, presumivelmente porque estas 
buscam mais benefícios previdenciários para suas famílias. Esses achados são consistentes com a literatura que 
mostra que as mulheres valorizam mais os benefícios sociais que os homens e buscam mais seguridade social 
para a família, o que sugere a importância das políticas de formalização de micro e pequenas empresas para 
reduzir as lacunas de gênero no mercado de trabalho.

Em resumo, os estudos compilados neste relatório documentam a persistência das desigualdades de gênero 
nos países do Cone Sul e mostram como a redução dessas diferenças impulsionaria significativamente o cres-
cimento econômico e o desenvolvimento da região. Também são apresentados caminhos para o avanço e a 
mudança, o que é particularmente útil nestes tempos caracterizados por crescimento lento e baixos níveis de 
produtividade. Agora, mais do que nunca, os países do Cone Sul precisam buscar o crescimento sustentado e 
inclusivo. Um bom começo para esses esforços é promover programas e políticas que reduzam a desigualdade 
de gênero e gerem oportunidade às mulheres de atingir plenamente seu potencial no mercado de trabalho.
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Para baixar o relatório completo em inglês, 
acesse www.iadb.org/genderSouthernCone

http://www.iadb.org/genderSouthernCone



