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Comunicado de imprensa– RDH 2015 – América Latina e Caraíbas  
  
Os desequilíbrios de género no local de trabalho 
retardam o progresso na América Latina e 
Caraíbas 
O Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 exorta os governos a 
desenvolver políticas que aumentem os benefícios e minimizem os 
riscos e desafios de um mundo do trabalho em evolução. 
 
Montevideu, Uruguai, 14 de dezembro de 2015 – A rápida transformação a que se 
assiste no novo mundo do trabalho traduz-se em oportunidades para alguns, mas também 
em grandes desafios para outros. Na América Latina e Caraíbas, impõe-se uma maior 
concentração no trabalho — potenciando os talentos de mulheres e homens por igual —, 
de modo a conter as desigualdades crescentes, afirma o Relatório do Desenvolvimento 
Humano 2015, hoje divulgado mundialmente, a partir da Etiópia, e com um lançamento 
regional no Uruguai. 

O Relatório, intitulado “O Trabalho como Motor do Desenvolvimento Humano”, 
promove a sustentabilidade e um trabalho justo e digno para todos, exortando os 
governos a tomar em consideração as múltiplas formas de trabalho — como a prestação 
de cuidados não remunerada, o trabalho voluntário e o trabalho criativo – que são 
importantes para o desenvolvimento humano. O relatório salienta que apenas adotando 
uma visão mais ampla do conceito de trabalho será possível colher verdadeiramente os 
benefícios do trabalho em prol do desenvolvimento humano. 

Sob este prisma, as desigualdades de género são mais gritantes. De acordo com 
estimativas sobre a distribuição de todo o trabalho, não apenas do trabalho remunerado, 
as mulheres realizam três em cada quatro horas de trabalho não remunerado, em todo o 
mundo. Na América Latina e Caraíbas, atendendo a que as mulheres carregam o fardo 
da prestação de cuidados a familiares dependentes, as disparidades em termos de 
trabalho não remunerado poderão aumentar ainda mais com o envelhecimento da 
população, situação esta agravada na região por lacunas na cobertura das pensões.  

“O relatório confirma que as mulheres na América Latina e Caraíbas enfrentam o triplo 
desafio de trabalhar fora de casa, cuidar dos seus próprios filhos e, cada vez mais, da 
geração mais velha, aumentando o índice do trabalho não remunerado”, disse Jessica 
Faieta, Diretora-Adjunta do Gabinete Regional do PNUD para a América Latina e 
Caraíbas. “A fim de cumprir os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a 
região terá de resolver o problema da sobrecarga da prestação de cuidados, medida 
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que se afigura essencial para não deixar ninguém para trás.” 

No que se refere ao trabalho remunerado, as mulheres realizam apenas uma para cada duas horas de 
trabalho realizado por homens, e auferem 24 por cento menos, a nível mundial. Na América Latina e 
Caraíbas, as mulheres ganham 19 por cento menos do que os homens e são frequentemente excluídas 
dos cargos superiores de gestão: o relatório refere que mais de metade das empresas na região não têm 
mulheres entre os seus órgãos de gestão. As gestoras de topo na região também auferem, em média, 
apenas cerca de metade dos salários dos gestores de topo, segundo o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento.  

A região também regista a mais elevada percentagem de trabalhadores domésticos, na sua maioria 
mulheres, elevando-se o seu número a quase 20 milhões, ou 37 por cento do total mundial, e sendo esta 
uma ocupação em que as condições de trabalho necessitam frequentemente de ser melhoradas. A 
América Latina e Caraíbas também tem a segunda maior taxa de trabalhadoras domésticas enquanto 
percentagem do total do emprego feminino, a seguir ao Médio Oriente. 

Tanto no caso das mulheres como no dos homens, o índice mais elevado de empresários com empresas 
em fase de arranque (criadas há menos de 3,5 anos) situa-se em África, seguida da América Latina e 
Caraíbas. Contudo, em todas as regiões, as mulheres têm uma menor probabilidade do que os homens 
de iniciarem as suas próprias empresas. Na América Latina e Caraíbas, em particular, um número 
desproporcionadamente elevado de empresas chefiadas por mulheres não consegue sobreviver e 
tornar-se empresas solidamente estabelecidas. 

Em todas as regiões, o valor do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) — a medida agregada do 
PNUD relativa ao rendimento, longevidade e educação — é menor para as mulheres do que para os 
homens. No entanto, as mulheres registam melhores resultados em termos de IDH do que os homens 
em 14 países, dois deles na América Latina e Caraíbas: Barbados e Uruguai. 

A região está a lançar as bases para poder realizar progressos no domínio da igualdade de género. No 
que respeita à educação entre a população adulta, a região regista a menor disparidade de género na 
média de anos de escolaridade de adultos (0,1 anos). Além disso, a percentagem, na região, de assentos 
parlamentares ocupados por mulheres (27 por cento) é superior à média mundial (21,8 por cento). Os 
valores médios, porém, encobrem sérias disparidades, pois a percentagem de mulheres no parlamento é 
inferior a 10 por cento na Antígua e Barbuda, Brasil, Paraguai, Suriname e Trinidade e Tobago. Os 
progressos referidos têm contribuído para que, entre todas as regiões em desenvolvimento, a América 
Latina e Caraíbas registe a menor diferença entre o IDH das mulheres e o dos homens: 2,4 por cento, 
comparados com 7,6 por cento a nível mundial.    

O relatório insta a que sejam envidados esforços para melhorar a vida das mulheres, garantindo a 
igualdade de remuneração, a licença parental remunerada, bem como o combate ao assédio e às normas 
sociais que excluem tantas mulheres do trabalho remunerado. Só então poderá a sobrecarga do trabalho 
de prestação de cuidados não remunerado ser partilhada, dando assim às mulheres a possibilidade de 
integrar o mercado de trabalho, afirma o Relatório.  

As medidas em prol da igualdade e da inclusão podem fazer progredir o desenvolvimento 
humano  

Entre as regiões em desenvolvimento, a Europa e Ásia Central e a América Latina e Caraíbas possuem 
o mais elevado valor em termos de Índice de Desenvolvimento Humano, a saber, 0,748 - o mesmo para 
ambas as regiões. O combate às desigualdades no plano do desenvolvimento humano permitirá 
dinamizar os progressos humanos, uma vez que a região da América Latina e Caraíbas regista a maior 
desigualdade em termos de rendimento e perde 23,7 por cento do valor do IDH quando o IDH é 
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ajustado à desigualdade (IDHAD). A pobreza continua a ser um desafio, sobretudo no que se refere à 
pobreza multidimensional, que complementa as medições monetárias da pobreza ao ter igualmente em 
conta a sobreposição de privações que as pessoas sofrem.  
 
“O progresso humano será mais rápido quando todos os que desejam trabalhar tiverem a oportunidade 
de o fazer em circunstâncias dignas. O que se verifica em numerosos países, porém, é que as pessoas 
são frequentemente excluídas do trabalho remunerado, ou recebem menos do que os outros por 
trabalho de igual valor”, salientou Selim Jahan, autor principal do relatório. 
 
Na América Latina, a diferença salarial entre grupos étnicos indígenas e o resto da população está 
estimada em 38 por cento. A exclusão e a discriminação, seja por motivos étnicos ou raciais, 
deficiência, género ou orientação sexual, devem ser combatidas.  
 
O relatório chama a atenção para o risco de exclusão dos trabalhadores não qualificados e dos que não 
têm acesso às TIC, os quais ficarão para trás em relação às tecnologias digitais e à importância 
crescente destas para o trabalho. Verificou-se uma rápida difusão e uma rápida penetração das 
tecnologias digitais nos mercados de trabalho da América Latina e Caraíbas – de todas as regiões em 
desenvolvimento, esta é a que possui mais utilizadores da internet e o maior número de assinaturas de 
telefones móveis (50 por cento de utilização média da internet, em comparação com 40,5 por cento da 
média mundial, em 2014). Para aqueles que já deixaram o sistema de ensino, a aprendizagem e a 
formação ao longo da vida, nomeadamente no domínio das TIC, é crucial para se prepararem para 
novas formas de trabalho.   
 
Definir a nova agenda de trabalho  
  
As respostas políticas ao novo mundo do trabalho serão diferentes de país para país, mas há três grupos 
principais de políticas que são fundamentais para os governos e as sociedades poderem maximizar os 
benefícios e minimizar as dificuldades no novo mundo do trabalho em evolução. São necessárias 
estratégias para criar oportunidades de trabalho e assegurar o bem-estar dos trabalhadores. O relatório 
propõe, pois, uma agenda de ação com três vertentes:  

• Um Novo Contrato Social entre governos, a sociedade e o setor privado, a fim de assegurar que 
todos os membros da sociedade, especialmente os que trabalham fora do setor formal, tenham 
as suas necessidades levadas em conta na formulação de políticas;   

 

• Um Acordo Global entre governos para garantir os direitos e benefícios dos trabalhadores em 
todo o mundo; 

 

• Uma Agenda para o Trabalho Digno que abranja todos os trabalhadores e contribua para 
promover a liberdade de associação, a igualdade, a segurança e a dignidade humana na vida 
profissional.  

 *** 

SOBRE ESTE RELATÓRIO: O Relatório do Desenvolvimento Humano é, do ponto de vista editorial, 
uma publicação independente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para 
descarregar gratuitamente o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015, bem como materiais de 
referência adicionais sobre os índices do relatório e implicações regionais específicas, visite por favor 
o seguinte endereço: http://hdr.undp.org   
 
Relatório do Desenvolvimento Humano 2015: http://hdr.undp.org/en/2015-report 
 
Documentação completa para a imprensa disponível em: http://hdr.undp.org/en/2015-report/press  
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O PNUD estabelece parcerias com pessoas a todos os níveis da sociedade, a fim de ajudar a construir 
nações capazes de resistir a crises e impulsionar e sustentar o tipo de crescimento que melhora a qualidade 
de vida para todos. No terreno em 177 países e territórios, oferecemos uma perspetiva global e uma visão 
local para ajudar a capacitar as pessoas e construir nações resilientes.   
  
 


