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Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar os diferenciais de gênero no mercado de trabalho 

brasileiro, utilizando-se como base de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 e 2017 

e, a tábua de multiestado como procedimento metodológico. Foram estimadas as 

probabilidades de transições da população entre o emprego formal, informal e fora destes, 

bem como o tempo médio de vida esperado em cada um desses estados, excluindo-se os 

servidores públicos, militares e a população rural. Os resultados apontam que, em 2016 e 

2017, as mulheres ainda enfrentam maiores dificuldades do que os homens ao acesso e 

permanência no mercado de trabalho, principalmente no formal. Os homens e mulheres vivem 

em média 20 e 13 anos, respectivamente, empregados formalmente a partir dos 20 anos de 

idade, um diferencial de 7 anos. Ademais, uma vez inserido em determinado estado, a 

probabilidade de assim permanecer é muito superior do que a de transitar para outro estado. 

Isso aponta para a necessidade de políticas de inserção no mercado de trabalho formal para 

jovens, principalmente as mulheres, além de maior suporte do estado em prover justiça social, 

mediante políticas redução das desigualdades de gênero. 

 

Palavras-chave: Gênero; Mercado de trabalho; Desigualdade. 

 

Abstract: This research aims to analyze the gender differentials in the Brazilian labor market, 

using as base the National Continuous Household Sample Survey (PNADC) of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE) of 2016 and 2017 and, the table multistate as a 

methodological procedure. The probabilities of population transitions between formal, 

informal and non-formal employment were estimated, as well as the expected average life 

span in each of these states, excluding civil servants, the military and the rural population. 

The results show that, in 2016 and 2017, women still face greater difficulties than men in 

accessing and remaining in the labor market, especially in the formal market. Men and 

women live an average of 20 and 13 years, respectively, formally employed from the age of 

20, a difference of 7 years. In addition, once inserted in a certain state, the probability of 

remaining so is much higher than that of moving to another state. This points to the need for 

policies for insertion in the formal labor market for young people, especially women, in 

addition to greater support from the state in providing social justice, through policies to 

reduce gender inequalities. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

É difícil pensar em mercado de trabalho brasileiro sem pensar em divisão social e 

sexual do trabalho, tendo em vista que esta esteve presente na maior parte do cenário do país. 

As mulheres quase sempre estiveram restritas ao âmbito doméstico, independentemente de 

sua classe social, e na oferta de trabalho isso não seria diferente (GUIRALDELLI, 2012; 

SOUZA, 2012; CORDEIRO, 2014). 

Segundo Guiraldelli (2012), enquanto o Brasil era colônia de Portugal, em meados do 

século XVIII para o século XIX, ocorria a Revolução Industrial que consolidava o capitalismo 

ao redor do mundo. Entretanto, os efeitos dessa revolução sobre as mulheres brasileiras só 

vieram a aparecer significativamente com a primeira e segunda guerra mundial, quando o país 

passou de uma economia primário-exportadora, com base agrária e rural, para uma economia 

de base industrial e de serviços, impulsionando uma forte migração rural-urbana (PROBST; 

RAMOS, 2003; MARTINE, 2007). Conforme Méndez (2011), a consolidação do sistema 

capitalista teve grande impacto sobre as mulheres, que passaram a ser consideradas mão-de-

obra em potencial, fosse como operárias das indústrias ou como trabalhadoras diárias nas 

terras, ou seja, um “mal necessário” para suprir as demandas do mercado, bem como para 

complementar a renda familiar.  

Porém, o desenvolvimento vivenciado no Brasil reafirmou ainda mais a desigualdade 

de gênero já existente, pois, a partir do momento em que as mulheres começaram a extrapolar 

suas funções domésticas e familiares para se qualificar e adentrar no mercado de trabalho, elas 

puderam sentir fora de seu ambiente de origem a subordinação a qual já era sentida dentro do 

seu lar (SIQUEIRA; FERREIRA; SILVA, 2018). E, apesar de a realidade das brasileiras no 

mercado de trabalho ter melhorado consideravelmente no decorrer da história, as mulheres 

ainda estão inseridas em um contexto de desvalorização da sua mão-de-obra quando 

comparadas aos homens (GUIRALDELLI, 2012).  

Na população economicamente ativa brasileira, entre 1950 e 2007, observou-se um 

incremento de 17,8 vezes contra apenas 3,9 vezes a mais entre mulheres e homens, 

respectivamente (ALVES E CAVENAGHI, 2013). Em 2015 a taxa de participação das 

mulheres e dos homens no mercado de trabalho era de 55,3% e 77,6%, respectivamente, e se 

verificarmos a população que se encontrava fora do mercado de trabalho, esta era composta 

aproximadamente por 68% de mulheres (TEXEIRA, 2017). Siqueira, Ferreira e Silva (2018) 

expõem alguns dados que mostram que no ano 2004, no Brasil, 61% das mulheres estavam 
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trabalhando sob condições precárias, 13% a mais que os homens naquele mesmo período, e, 

que em 2013, as mulheres possuíam rendimentos correspondentes a 73,8% dos recebidos 

pelos homens. Além disto, de acordo com Jesus (2018), em 2013, se o trabalho doméstico 

feminino não remunerado fosse incorporado à produção econômica, o mesmo representaria 

8,42% do PIB e, assim sendo, a produção econômica de homens e mulheres seriam 

praticamente equivalente (JESUS, 2018). 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os diferenciais de gênero no mercado 

de trabalho brasileiro em 2016 e 2017. Para tanto, utiliza-se como base de dados principal a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE de 2016 e 2017, 

e a tábua de multiestado como procedimento metodológico. Isso, pois apesar de alguns 

estudos trazerem essa abordagem de mercado de trabalho, como, por exemplo, Silva e Pires 

(2014), suas análises não levaram em consideração os efeitos que o diferencial de gênero 

poderia trazer para seus resultados. Guimarães, Fígoli e Oliveira (2010), por sua vez, 

analisaram as probabilidades de transição e o tempo de vida médio de permanência no 

trabalho precário, decente, desemprego e inatividade, distinguidos por gênero. Aqui, 

consideraram como precário os trabalhadores sub-remunerados e aqueles trabalhadores por 

conta própria ou sem carteira de trabalho assinada que não contribuíam para a previdência e 

que recebiam menos que dois salários mínimos, além disso, como decente, foram incluídos 

todos que não estavam em empregos precários, desempregados ou inativos. Entretanto, os 

autores abordaram diferenciais de gênero na população como um todo, não considerando a 

realidade distinta no mercado de trabalho entre pessoas do setor rural e urbano, ou do serviço 

público e privado.  

Assim, esta pesquisa justifica-se por cobrir lacunas encontradas em alguns estudos, 

dando então maior embasamento para políticas públicas mais específicas à população urbana 

no mercado de trabalho privado. A discussão sobre melhorias em ocupações de empregos 

decentes e redução dos diferencias de gênero nesse contexto se faz pertinente dada à busca em 

uma sociedade por uma situação econômica que se traduza em maior bem estar para seus 

indivíduos (GUIMARÃES; FÍGOLI; OLIVEIRA, 2010). Acrescenta-se a isso que, quando 

referentes às mulheres, os aspectos demográficos se tornam ainda mais importantes e 

fundamentais, visto que se terão maiores números de mulheres que vivem mais, que são 

chefes de família e que vivem uma maior vulnerabilidade social, ou seja, necessitam de 

atenção especial das políticas públicas no combate das desigualdades na velhice 

(GUIMARÃES, 2006).  
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3 METODOLOGIA 

Para alcance dos objetivos deste trabalho utiliza-se como fonte de dados principal a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE do primeiro 

trimestre dos anos 2016 e 2017. Considerando que a análise se restringe apenas àquelas 

pessoas que ao realizarem sua primeira entrevista no primeiro trimestre de 2016, também 

realizaram sua quinta entrevista no primeiro trimestre de 2017, havia em 2016 e 2017 uma 

população urbana de 13.343.137 pessoas residentes que em 2016 tinham entre 20 e 78 anos de 

idade, excluindo-se servidores públicos e militares, a população rural, bem como inativos por 

motivos de estudo menores de 25 anos.  

A opção feita do trimestre e do número da entrevista da PNADC nos dois períodos se 

dá pela escolha da ferramenta metodológica a ser utilizada, a Tábua de Vida Multi-estado 

(TVME). A mesma é baseada no processo de Markov, em que a probabilidade dos 

movimentos na força de trabalho entre o período analisado é utilizada para determinar quantos 

anos uma pessoa de determinada idade deverá permanecer em cada status da força de 

trabalho, conservando seu padrão de transição no ano de referência durante toda sua vida 

(SMITH, 1982).  

A maioria dos trabalhos que se dedicam a analisar os diferenciais de gênero no 

mercado de trabalho expressa tal evidência mediante modelos mais usuais como, por 

exemplo, regressão logística/probabilística, ou ainda através do método de Sulivan (1971). 

Tais métodos deixam algumas lacunas no que se refere à estimação da quantidade média de 

anos que um indivíduo espera permanecer no mercado de trabalho a cada idade, ou falham 

por não considerarem as informações entre os diferentes estados transitórios no mercado de 

trabalho. Por isso, na existência de dados longitudinais, como a PNADC, modelos multi-

estados tornam-se mais atraentes do que outro tipo de análise, por aproveitar as características 

e informações dos estados relacionados ao fenômeno estudado, proporcionando um esquema 

detalhado para se analisar as tendências e diferenciais na rotatividade da força de trabalho 

(GONZAGA, 2012; NEPOMUCENO, 2012).  

Destaca-se que, tendo em vista a estrutura do mercado de trabalho brasileiro, 

considerou-se que entre a vida e a morte existem três estados transitórios na força de trabalho: 

Emprego formal; Emprego informal; e Desemprego/Inatividade. Assim, uma pessoa pode 

transitar durante sua vida entre esses estados e, por fim, transitar para a morte, que é 

caracterizada como o estado absorvente. Para os empregados formais, foram considerados 

apenas aqueles ocupados que possuíam carteira assinada no trabalho principal, inclusive os 
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empregadores e os trabalhadores por conta própria, dado que todos estes obrigatoriamente 

contribuem para a previdência social e possuem proteção trabalhista. Entre os empregados 

informais estão incluídos o trabalhador familiar auxiliar e todos aqueles ocupados que não 

possuíam carteira assinada no trabalho principal. E, os desempregados/inativos são todos os 

desocupados ou inativos, excluindo-se os inativos, de qualquer sexo, com menos de 25 anos 

de idade se o motivo da inatividade for estar estudando, agrupados todos numa mesma classe.  

Quanto aos ajustes nos dados para desenvolvimento do modelo, destaca-se que o 

modelo convencionalmente utilizado da TVME da força de trabalho traz ainda alguns 

pressupostos. Dentre eles, está que a mortalidade da população na força de trabalho segue o 

mesmo padrão da mortalidade da população geral (NAMBOODIRI; SUCHINDRAN, 1987). 

Entretanto, como na base de dados da PNAD Contínua não constam informações sobre 

óbitos, para considerar no modelo a neutralidade da mortalidade por status na força de 

trabalho foi utilizada a tábua de mortalidade estimada pelo IBGE anualmente por idade 

simples e separada por sexo em 2017, disponíveis no site do Ministério da Previdência, para 

todos os estados iniciais. 

 Por fim, ressalta-se que as probabilidades de transição obtidas pela tábua de vida 

multiestado foram estimadas por idade simples, suavizadas por médias móveis e apresentadas 

graficamente por idades simples selecionadas, estando todas as tabelas completas anexadas no 

trabalho de Nóbrega (2019). Neste, também está contemplado o detalhamento metodológico 

do modelo da Tábua de Vida Multi-Estado adotado para a dinâmica laboral. 

4 RESULTADOS  

Se analisarmos os dados apenas de forma descritiva já se pode perceber a mulher 

como minoria entre a população ocupada, menor diferencial entre os desocupados masculinos 

e femininos, mesmo que ainda significativo, e principalmente uma grande maioria de 

mulheres entre os inativos, o que aponta para existência de desigualdades de gênero no 

mercado de trabalho, bem como a maior vulnerabilidade feminina pelo seu maior peso entre 

os inativos. No primeiro trimestre de 2016, em sua primeira entrevista da PNADC, se tinha 

um total de 7.849.554 pessoas ocupadas (70,82% dos homens e 48,35% das mulheres) e 

828.719 desocupadas (6,45% dos homens e 6% das mulheres). Além disso, 4.664.864 

estavam fora da força de trabalho ou inativas (22,73% dos homens e 45,65% das mulheres). 

Já no primeiro trimestre de 2017, em sua quinta entrevista, as pessoas que compunham a força 

ocupada de trabalho totalizavam 7.588.717 (70,13% dos homens e 45,30% das mulheres) e a 

força de trabalho desocupada era composta por 919.752 habitantes (7,13% dos homens e 
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6,68% das mulheres), contando ainda com 4.834.668 inativos (22,74% dos homens e 48,02% 

das mulheres). 

Neste trabalho as pessoas ocupadas estão divididas em dois estados, as que estão em 

empregos formais e as que estão em empregos informais. Das pessoas ocupadas, 46,24% dos 

homens e 30% das mulheres estavam em empregos formais em 2016, contabilizando um total 

de 5.013.394 empregados formais no Brasil. Quanto à população ocupada em empregos 

informais em 2016, tinha-se um total de 2.836.160 pessoas. Vale ressaltar que este total era 

composto por 24,58% dos homens e 18,35% das mulheres e que em 2017 o total de 

empregados informais teve um pequeno decremento em sua participação. Entretanto, o que 

chama atenção é que a participação masculina nesse setor se elevou entre o período analisado, 

com exceção dos homens ocupados em empregos domésticos informais. Em contrapartida, a 

participação feminina se reduziu ao considerar as mesmas ocupações no mesmo período, com 

exceção das mulheres ocupadas em empregos domésticos informais e em trabalho não 

remunerado, ocupações estas em que, dentre as ocupações informais, podem ser consideradas 

as ocupações mais precárias ou mais desvalorizadas. Isso demonstra uma limitação do seu 

papel ao do lar, mesmo que indiretamente, por estar realizando fora da vida privada tarefas 

habituais deste, ou por se submeter a tais condições, possivelmente devido sua estrutura 

familiar que já demanda a maior parte do seu tempo. 

Por fim, quanto à motivação para inatividade da população, o fator que mais 

influenciou os homens a estarem inativos em 2016 e 2017 foi o fato de se acharem muito 

jovens ou muito idosos para trabalhar, uma parcela de 8,36% (520.368) e 7% (435.743) do 

total de homens em 2016 e 2017, respectivamente. Estes percentuais se tornam maiores 

quando se observam as mulheres inativas por esta mesma motivação, contudo, não foi o 

principal motivo para a inatividade feminina no período analisado. Isso, pois 19,22% 

(1.368.907) e 20,08% (1.430.303) do total das mulheres estavam inativas em 2016 e 2017, 

respectivamente, por ter que ofertar cuidado doméstico e familiar, sendo este o principal fator  

para inatividade feminina. Entre os homens, se tinham apenas 1,70% (105.995) e 0,62% 

(38.403) de inativos por necessidade de oferta de cuidado domiciliar e familiar entre 2016 e 

2017, respectivamente.  

Na Figura 1 estão expostas as probabilidades de transição de homens e mulheres no 

Brasil em 2016, específicas por idades simples selecionadas, a partir da formalidade, 

informalidade e do desemprego/inatividade para qualquer um dos estados transitórios (formal, 

informal e desemprego/inatividade) ou para o estado absorvente (morte).
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Figura 1: Probabilidade de transição segundo status na força de trabalho por sexo. Brasil, 2016 

    
Fonte: PNADC, 2016-2017                                                     Fonte: PNADC, 2016 - 2017  

 

 
Fonte: PNADC, 2016-2017                                                     Fonte: PNADC, 2016 - 2017  
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(continuação) 

 Figura 1: Probabilidade de transição segundo status na força de trabalho por sexo. Brasil, 2016 

 

 

Fonte: PNADC, 2016-2017                                                     Fonte: PNADC, 2016 - 2017  

 

 

Tais probabilidades expressas nestas figuras são referentes a uma coorte hipotética daqueles que iniciaram sua vida ativa no mercado de 

trabalho formal, informal ou no desemprego/inatividade, respectivamente, aos 20 anos de idade em 2016. Dito isto, pode-se é possível observar 

que as pessoas que começam sua vida atida em empregos formais aos 20 anos de idade possuem maiores probabilidades de permanecer nesse 

estado por todo o curso de suas vidas. Para os homens, essa probabilidade se apresenta timidamente crescente entre a maior parte das idades, 

sendo que as maiores probabilidades de permanência no emprego formal se dão por volta dos 35 a 45 anos de idade quando o padrão e nível se 

tornam decrescentes, variando ao longo das idades de 45% a 85%. Já para as mulheres da mesma coorte, a probabilidade de permanência na 

formalidade atinge maior nível aproximadamente aos 30 anos de idade, quando alcança uma probabilidade em torno de 80%, mas permanece 

relativamente constante até os 45 anos de idade, decrescendo a partir de então com maior intensidade à medida que a idade avança, variando no 
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curso de sua vida de 37% a 80%. Vale ressaltar que a redução nas probabilidades de 

permanência na formalidade ocorre concomitantemente ao aumento nas probabilidades de 

transitar da formalidade para o desemprego/inatividade, representando então parte das 

transições motivadas pela aposentadoria, especialmente nas idades mais avançadas, e por 

outras causas, como a própria discriminação do mercado de trabalho por profissionais mais 

velhos em algumas funções (MAGALHÃES, 2008). 

Além disso, percebe-se que a probabilidade dos homens transitarem da formalidade 

para informalidade é maior do que transitar para o desemprego/inatividade até por volta dos 

50 anos de idade, quando a situação se inverte. E, ao contrário do que acontece com os 

homens, as mulheres possuem maior probabilidade de transitar do emprego formal para o 

desemprego/inatividade do que para a informalidade em todas as idades analisadas, 

especialmente até os 25 anos de idade e a partir dos 50 anos de idade, quando o diferencial se 

torna maior. Essa diferença nas idades mais avançadas é explicada, em parte, porque as 

mulheres podem se aposentar mais cedo, logo é esperado que muitas das mulheres que não 

estejam mais no mercado de trabalho formal nas idades mais avançadas estejam inativas por 

estarem aposentadas. Entretanto, isso não justifica a maior inatividade das mulheres antes das 

idades finais, no período de maior atividade.  Diante disto, esses resultados condizem com os 

do trabalho de Gimarães, Fígoli e Oliveira (2010) ao afirmarem que a probabilidade de 

permanência em empregos decentes é sempre maior para homens do que para mulheres, e que 

a probabilidade de transição do emprego decente para a inatividade é sempre mais elevada 

para as mulheres do que para os homens. 

Passando para a análise das probabilidades de transição a partir da informalidade, 

ainda na Figura 1, pode-se observar que tanto um homem como uma mulher que iniciam sua 

vida ativa no mercado de trabalho informal aos 20 anos possuem maior probabilidade de 

assim permanecer durante todas as idades analisadas. Porém, o homem detém níveis mais 

elevados dessa probabilidade que a mulher, com probabilidades variando entre 57% e 72% 

para homens e entre 38% e 68% para mulheres, valores que alcançam seu auge por volta dos 

60 anos para mulheres e dos 40 para homens. Já nas probabilidades de transição a partir do 

desemprego/inatividade, assim como ocorreu nos demais estados, uma mulher que inicia sua 

idade ativa no desemprego/inatividade aos 20 anos possui maior probabilidade de assim 

permanecer durante toda sua vida de forma crescente. Contudo, o mesmo não ocorre entre os 
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homens, que alternam suas maiores probabilidades entre a permanência no 

desemprego/inatividade e a transição deste para o emprego informal.  

Gimarães, Fígoli e Oliveira (2010) afirmam que as probabilidades de permanência em 

empregos decentes se reduziram com o passar do tempo tanto para homens quanto para 

mulheres, mas também apontam que os diferenciais de gênero entre tais probabilidades se 

elevaram entre 2003 e 2007, reforçando a necessidade de políticas voltadas para elas. Nesse 

sentido, os resultados aqui expostos ratificam tal afirmação para as transições entre 2016 e 

2017 quanto à importância de políticas públicas contra a desigualdade de gênero no mercado 

de trabalho que ainda persiste em existir. 

Além das probabilidades de transição, pode-se analisar o cenário por uma perspectiva 

de esperança de vida ao nascer, que, trazendo para o objeto de estudo deste trabalho, 

representa tempo médio de permanência de homens e mulheres a partir dos 20 anos de idade 

conforme o estado no mercado de trabalho, considerando que estes sobreviverão no máximo 

até os 78 anos de idade em 2016, como o ilustrado no Gráfico 1.  

Gráfico 1: Tempo médio de permanência em cada status da força de trabalho dos 20 aos 78 anos de idade 

por sexo. Brasil, 2016 

 
Fonte: PNADC, 2016-2017 

  

 Conforme se pode observar no Gráfico 1, a esperança média de vida a partir dos 20 

anos de idade para homens e mulheres é de 49,8 e 53,8 anos, respectivamente, dos quais 

homens e mulheres transitarão entre o emprego formal, informal e desemprego/inatividade até 

que se retirem do mercado de trabalho por morte, ou seja, até que transitem para o estado 

absorvente. Desses 49,8 anos de esperança de vida total para os homens, os mesmos esperam 

viver 20,5 anos empregados formalmente, 12,4 anos na informalidade e 16,9 anos no 

desemprego/inatividade. Já as mulheres, que possuem 4 anos a mais de esperança de vida 
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total do que os homens, passarão em média 7,1 anos a menos empregadas formalmente do que 

os mesmos. No emprego informal o diferencial é menor, mas as mulheres ainda passam em 

média quase 4 anos a menos que os homens na informalidade. Entretanto, quando se observa 

a esperança de vida no desemprego/inatividade o diferencial se eleva substancialmente. 

Durante sua vida ativa, a partir dos 20 anos de idade, a mulher permanece em média 32 anos 

no desemprego/inatividade, exatos 15 anos a mais que os homens. 

 Estes resultados estão, em parte, destoantes com os resultados de Gimarães, Fígoli e 

Oliveira (2010). Os mesmos afirmam não parecer haver muitos diferenciais de gênero no 

emprego precário, ao contrário do que se vê no emprego decente, em que o tempo médio 

vivido por homens em ocupações decentes é sempre maior que o das mulheres. Entretanto, os 

resultados deste trabalho evidenciam um diferencial nas ocupações precárias (informais) em 

2016, mesmo sendo o menor quando comparado aos demais estados. Já com relação ao 

desemprego, os autores afirmam não existir diferenciais entre homens e mulheres, mas 

também apontam um diferencial de quase 15 anos a mais para mulheres no tempo médio de 

permanência na inatividade, como observado neste trabalho, que pode ser explicado pelo 

maior tempo que as mulheres gastam com estudos em relação aos homens, pelo maior tempo 

dedicado aos cuidados com os filhos por parte das mulheres do que dos homens, pela 

dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, gerando uma maior população desalentada 

de mulheres do que de homens, e pela maior longevidade delas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho se apresenta como satisfatório frente ao objetivo proposto, dado que desde 

as análises descritivas já foi possível observar não só uma divisão sexual no trabalho, mas 

também a permanência de valores sociais e culturais patriarcalistas que ainda destinam 

atividades ligadas ao cuidado primordialmente às mulheres, dentro e fora de casa. Essa 

realidade faz, em grande proporção, com que estas não possam permanecer economicamente 

ativas e, quando podem, que procurem trabalhos mais flexíveis, informais, ou temporários, 

permitindo a conciliação de sua dupla jornada. Observou-se uma maior vulnerabilidade 

feminina na inatividade, especialmente na velhice, dada sua maior longevidade. Esta faz com 

que as mulheres fiquem um maior período fora do mercado de trabalho por serem muito idosa 

para trabalhar, sendo elas então um maior peso neste grupo e necessitando de maior auxílio 

social. Adicionalmente, tem-se a questão referente ao peso dos afazeres domésticos e cuidado 

familiar sobre a inatividade feminina, ou ainda a quase irrelevância deste fator sobre a 
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inatividade masculina que bota em questão a real redução do tempo dedicado pelas mulheres 

a afazeres domésticos.  

O fato de que dentre as probabilidades de transição, a probabilidade de permanência 

na situação já estabelecida ser bem maior que as demais, exceto para o homem no 

desemprego/inatividade, indica que grande parte da vida laboral é definida até os 20 anos de 

idade, ou seja, há a necessidade de políticas de inserção no mercado de trabalho formal para 

jovens, principalmente para mulheres jovens. Quanto aos resultados obtidos da expectativa de 

vida por estado no mercado de trabalho, as mulheres possuírem, em média, menor tempo de 

vida na formalidade e maior tempo de vida no desemprego/inatividade reflete exatamente os 

diferenciais encontrados nas probabilidades de transição a partir da formalidade, 

informalidade e desemprego/inatividade. Assim, as implicações aqui descritas estão em 

conformidade, no geral, com o exposto por autores como Siqueira, Ferreira e Silva (2018), 

Marri (2009) e Guiraldelli (2012), bem como com as pesquisas mais antigas, como as de 

Barbosa et. al. (2003) e Abreu (1986), evidenciando que a fragilidade feminina perante o 

mercado de trabalho, bem como perante o ambiente privado, ainda não foi completamente 

superada. 

Em relação ao trabalho em si, embora os resultados sejam medidos no tempo, não 

estão limitados a 2016/2017. Em 2017, muitos anos após o início dos movimentos feministas, 

têm-se os níveis de discriminação das mulheres no mercado de trabalho aqui apresentados. 

Isso leva a uma reflexão sobre as formas como se conduz a sociedade, às políticas públicas 

que se pretende adotar e a como se deseja estruturar as famílias. Se deseja-se que as mulheres 

assumam seus papeis de cuidadoras familiares, em uma visão mais tradicional de família, é 

preciso organizar a sociedade para garantir qualidade de vida para essas mulheres na velhice 

uma vez que a fecundidade está diminuindo (reduzindo o potencial de filhos cuidadores) e 

muitas dessas mulheres não conseguirão se aposentar. Ou, se organiza-se a sociedade 

assumindo que mulheres e homens são igualmente aptos a trabalhar e devem, 

individualmente, garantir seu sustento, é preciso lidar com os diferenciais de gênero existentes 

na sociedade que fazem com que eles não sejam tão igualmente tratados no mercado de 

trabalho, reduzindo as injustiças sociais.  

Logo, pode-se afirmar que os resultados desta pesquisa contribuem para o debate dos 

que possuem interesse em maior conhecimento e aprofundamento sobre o mercado de 

trabalho brasileiro e questões de gênero. Este trabalho traz, ainda, uma contribuição aos 
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movimentos e associações de mulheres, auxiliando no apoio de sua luta por equidade de 

direitos e defesa dos já conquistados. Por fim, seus resultados podem ainda contribuir para 

políticas públicas previdenciárias e assistenciais, mas também a políticas de emprego, de 

disponibilidade de creches, de escolaridade, redução da desigualdade de gênero como um 

todo, entre outras. Conhecer as desigualdades ajuda-nos a pensar sobre o que é preciso para 

construir uma sociedade mais justa e com boas condições de vida para toda a população, 

principalmente em tempos de mudança de organização social e familiar, como os vividos 

atualmente.  
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