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1. TEMA, CONTEXTO, QUESTÃO CENTRAL DE PESQUISA 

 

1.2. Contextualização e delimitação de escopo 

 

Segundo os dados mais recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), o percentual de mulheres entre 14 e 60 anos que estavam trabalhando era de 

45,8% no terceiro trimestre de 2020. O nível mais baixo desde 1990, quando a taxa 

ficou em 44,2%. Essa queda foi 1,4 ponto percentual maior que a dos homens, na 

mesma comparação. O fenômeno já está conhecido mundialmente como 

“shecession”, uma alusão a recessão do mercado de trabalho feminino. 

 

A pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 

de março de 2020, redefiniu as principais tendências do trabalho e as mudanças estão 

transformando a maneira como pessoas trabalham e como os negócios são 

realizados.  

 

O aumento da desigualdade entre homens e mulheres na pandemia é 

exemplificada por uma série de fatores, entre os quais: (i) as categorias em que há 

mais mulheres trabalhando foram as que mais perderam vagas; (ii) a suspensão das 

aulas nas escolas impactou diretamente as mulheres no mercado de trabalho; (iii) o 

recebimento do auxílio emergencial maior para mães chefes de família desincentivou 

a busca por ocupação; e (iv) a desigualdade nas responsabilidades domésticas, que 

são imputadas às mulheres sem divisão com os homens. 

 

Importante ressaltar que as mulheres já sofriam com a desigualdade de gênero, 

que é um problema histórico cristalizado no machismo estrutural verificado no Brasil. 

A título de exemplo, um levantamento realizado em 2020 identificou que um a cada 

quatro projetos de lei sobre direito das mulheres que tramitou no Congresso no ano 

de 2019 era desfavorável, e buscava reduzir os direitos já adquiridos. No entanto, os 

problemas existentes foram agravados pelo isolamento social e todas as inseguranças 

alastradas pela doença. Não há expectativa de recuperação do status das mulheres 

no mercado de trabalho em curto prazo. 
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O teletrabalho, que se popularizou na pandemia teve enorme impacto na vida 

profissional e familiar das mulheres e acentuou ainda mais as desigualdades pré-

existentes. O recorte temporal da pesquisa, relativamente ao teletrabalho, se dará a 

partir da declaração de pandemia. 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar estratégias corporativas e políticas 

públicas aptas a reduzir a desigualdade existente entre homens e mulheres no 

teletrabalho, de modo a garantir que as mulheres potencializem suas capacidades 

naturais e alcancem os resultados profissionais que merecem.  

 

1.3. Modelo de pesquisa predominante 

 

Para a elaboração deste trabalho será utilizada a abordagem majoritariamente 

qualitativa, com o objetivo central de entender como foi a evolução da mulher no 

mercado de trabalho e qual é a realidade presente, quais novos problemas surgem 

para as mulheres com o trabalho em casa, quais as formas possíveis de flexibilização 

dos contratos de trabalho, os impactos da precarização do trabalho da mulher e quais 

as possíveis soluções para reduzir a desigualdade existente entre homens e mulheres 

no teletrabalho. 

 

O objetivo é a análise legal, jurídica, através da Constituição Federal, 

Consolidação das Leis do Trabalho e leis esparsas e também compreender e 

interpretar fenômenos que podem não ser mensuráveis, representados por 

comportamentos, percepções e motivações.  

 

Será utilizada abordagem quantitativa como suporte, por meio de ferramentas 

estatísticas e em especial, pesquisas fornecidas pelo poder público, além de 

pesquisas fornecidas por entidades privadas referenciadas ao final. 

 

Relativamente à natureza, se trata de pesquisa aplicada com o objetivo de gerar 

conhecimentos e estratégias para o avanço do estudo da condição das mulheres no 

teletrabalho. Nada obstante, espera-se formular arcabouço teórico que permita a 

aplicação prática futura, ou ao menos o aprofundamento da reflexão sobre as 

sugestões tratadas, para que venham a solucionar os problemas identificados. 
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Por fim, quanto ao procedimento, serão utilizados a pesquisa bibliográfica, 

documental, para investigar as relações de causa e efeito, bem como os impactos 

causados pela pandemia para as mulheres no mercado de trabalho.  

 

1.4. Palavras-chave 

 

Gênero, teletrabalho, desigualdade, discriminação, inclusão, diversidade. 

 

 

2. SUMÁRIO 

 
2.1. INTRODUÇÃO 

 
2.2. Desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho 

 

2.2.1.Desigualdade de acesso ao trabalho 

2.2.2.Desigualdade de acesso a posições de liderança 

2.2.3.Desigualdade salarial 

2.2.4.A mulher, o teletrabalho e a pandemia 

 

2.3. Desigualdade de acesso ao trabalho 

 
2.3.1.Origens da desigualdade: evolução da mulher no mercado de trabalho 

2.3.2.Categorização de trabalhos como femininos 

2.3.3.Trabalho informal 

2.3.4.Trabalho familiar 

 

2.4.Desigualdade de acesso a posições de liderança 

 
2.4.1.Desigualdade de tratamento no ambiente de trabalho  

2.4.2.Licença maternidade, licença paternidade e licença parental 
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2.5.Desigualdade salarial 

 
2.5.1.Desigualdade de renda pela categoria de trabalho 

2.5.2.A disparidade salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função 

 

2.6. A mulher, o teletrabalho e a pandemia 

 
2.6.1.O teletrabalho na legislação trabalhista 

2.6.2.O impacto da pandemia no teletrabalho 

2.6.3.Particularidade do teletrabalho: acúmulo de funções e dupla jornada 

2.6.4.Novas formas de assédios sexuais e morais 

2.6.5.Sistemas híbridos e desigualdade de acessos 

 

2.7.Mecanismos jurídicos de promoção da igualdade 

 
2.7.1.O papel da família na inclusão das mulheres e seu fundamento jurídico  

2.7.2.Incentivos estatais para a inclusão da mulher 

2.7.3.Flexibilização nas formas de contratação 

2.7.4.Incentivos privados: empresas responsáveis promovem a inclusão 

2.7.5.Impacto nos resultados das empresas 

 

2.8. CONCLUSÃO 

 

 

3.QUESITOS, FONTES DE PESQUISA E FORMAS DE ACESSO 

 

3.2. Quesitos 

 

Buscam-se compreender os seguintes quesitos: 

 

3.2.1.Contextualização Fática 
 

(i) O que é teletrabalho? Como a pandemia acelerou essa prática? Como é 

sua regulação no Brasil? 
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(ii) A perspectiva de recuperação das mulheres no mercado de trabalho depois 

de superada a pandemia tende a ser desanimadora. Como o teletrabalho 

pode dificultar ainda mais? 

(iii) Grávidas e mulheres em idade fértil podem perder vagas de trabalho pela 

obrigação do trabalho remoto? 

(iv) Mulheres são historicamente mais assediadas. A confusão entre trabalho e 

vida privada com o teletrabalho pode aumentar ainda mais essas 

estatísticas? 

(v) Sistema híbrido pode prejudicar a ascensão na carreira e aumentar a 

desigualdade salarial, considerando que a possibilidade de escolha sobre 

trabalho remoto pode fazer com que as mulheres, principalmente com filhos, 

prefiram ficar em casa? 

 

3.2.2.Abordagem Analítica 
 

(i) Como foi a evolução da mulher no mercado de trabalho e qual é a realidade 

no presente? 

(ii) Quais novos problemas surgem para as mulheres com o trabalho em casa 

a partir da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde? 

(iii) Quais as formas possíveis de flexibilização dos contratos de trabalho? Pode 

haver precarização do trabalho da mulher? 

(iv) Quais as possíveis soluções para reduzir a desigualdade existente entre 

homens e mulheres no teletrabalho? 

 

3.3. Fontes de pesquisa e forma de acesso 

 

Os quesitos relacionados à contextualização fática poderão ser respondidos por 

meio de pesquisa junto às seguintes fontes, cujo acesso é público: 

• CLT, pesquisas jurisprudenciais, análises contratuais, acordos coletivos de 

empresas e convenções coletivas de categorias econômicas. 

• Lei 14.151/2021 determina que grávidas sejam afastadas do trabalho 

presencial.  
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• Pesquisa Think Eva e Linkedin: assédios morais e sexuais aumentaram na 

pandemia1. 

• Artigo Harvard Business Review: sistema híbrido de trabalho e pesquisas 

comportamentais. 

• Legislação comparada: como países desenvolvidos atuam para diminuir 

desigualdade. 

• Pesquisas qualitativas e quantitativas realizadas por órgãos de referência. 

 

 

4.RELEVÂNCIA PRÁTICA, CARÁTER INOVADOR E POTENCIAL DE IMPACTO 

 

Existe um amplo campo a ser explorado tanto em políticas públicas quanto em 

práticas privadas para reduzir a desigualdade existente entre homens e mulheres no 

ingresso, permanência, e ascensão no mercado de trabalho e para garantir que as 

mulheres potencializem suas capacidades naturais e alcancem os resultados 

profissionais que merecem.  

 

A pandemia redefiniu as principais tendências do trabalho e potencializou a 

aplicação do teletrabalho. Como um dos resultados ocorridos até então, houve 

aumento na desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho, em evidente 

prejuízo econômico e social das mulheres. 

 

O objetivo do trabalho é compreender o impacto de possíveis políticas públicas 

e privadas, com metas e indicadores sobre igualdade, políticas de inclusão às 

trabalhadoras, programas de conscientização e repúdio e punição a comportamentos 

machistas. 

 

Assim, o projeto tem o potencial de identificar e traçar os contornos jurídicos das 

consequências de medidas diversas, dentre estas, (i) o investimento em qualificação 

de mulheres na tecnologia e em setores técnicos; (ii) a possível remuneração de 

trabalhos sociais e centrados no ser humano. Pagar pelos cuidados aos filhos e 

 
1 RELATÓRIO FINAL. Economia do cuidado. Laboratório Think Olga de exercícios de futuro. 

Mulheres em Tempos de Pandemia. 2021. Relatório. Disponível em <https://lab.thinkolga.com/relatorio-
final-economia-do-cuidado/> Acesso em 14 de maio de 2021 
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idosos, inclusive em família; (iii) o aumento do número de mulheres em cargos de 

lideranças, tendo em vista que mulheres promovem e contratam mulheres; (iv) adoção 

de políticas de cotas, especialmente para conselhos e cargos de liderança; (v) 

possibilidade de licença parental ou ampliar licença paternidade; (VI) compreender o 

impacto da adoção pelas empresas de planos e metas objetivas com diversidade. 

Traçar e cumprir os desafios lançados em programas de compliance que privilegiam 

mais mulheres nas empresas e em cargos de liderança. 

 

A análise desse cenário se apresenta como ferramenta útil para auxiliar a 

compreensão da sociedade e das empresas, bem como nas políticas públicas e 

privadas que venham a ser adotadas no futuro. 

 

 

5. FAMILIARIDADE COM O OBJETO DE PESQUISA 

 

A familiaridade da pesquisadora com o objeto da pesquisa decorre de sua 

atuação como advogada na área trabalhista há quase vinte anos e sua vivência no 

meio corporativo, presenciando o contexto da atuação de homens e mulheres no 

mercado de trabalho, seu progresso na carreira, as áreas de atuação predominante e 

em especial o impacto da vida familiar na vida profissional. 

 

A necessidade de equilibrar a vida familiar com a vida profissional é altamente 

impactante no caso das mulheres por ser uma das fontes de desigualdade de 

resultados no mercado de trabalho, o que é presenciado pela pesquisadora em sua 

atuação profissional perante empresas e trabalhadores. 

 

O advento da pandemia e o aumento do teletrabalho agravaram a condição das 

mulheres e tais mudanças foram visíveis no meio corporativo e social, o que, entende 

a pesquisadora, precisa ser compreendido e sanado.  

 

A experiência prática vivenciada pela pesquisadora e a busca pelas soluções 

imprescindíveis para reverter esse cenário abrem os olhos para as atuais 

possibilidades e iminentes necessidades das mulheres no mercado de trabalho. 
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