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O Projeto Mulher Economista

• O questionário mulher economista foi primeiro aplicado em 2020 
através de uma pesquisa voluntária no site do Cofecon. 

• No seu segundo ano de aplicação, a pesquisa foi ampliada com a 
solicitação de divulgação por parte de todos os Corecons do Brasil, 
assim, houve  um aumento no número de participantes.

• Apesar da continuidade do projeto, não pretende-se, atualmente,  
comparar os resultados das pesquisas. Por isso, os dados de 2020 e 
2021 são apresentados em conjunto nesse slide.



Em 2020 se obteve 81 respostas e em 2021 a participação 
subiu para 275, totalizando 376 respostas de 25 estados:

Não obtivemos resposta das economistas de Roraima e Amapá.



A que faixa etária 
pertenciam?

Essas mulheres se 
reconheciam ou se 
identificavam como:



Qual o seu 
estado civil?

Possui filhos?



Qual o nível de 
escolaridade?

Caso tenha assinalado 
“especialização”, “mestrado”, 
“doutorado”, “pós-doutorado”, é 
graduado em Ciências Econômicas?



Quantas horas diárias são dedicadas ao 
serviço doméstico não remunerado, 
considerando cuidados com filhos, casa 
e idosos?

Quais são as suas áreas de 
atuação?



Há quanto tempo você 
trabalha na área de 
Economia?

Participou de modalidades de 
capacitação nos últimos 2 anos 
relacionados ao campo de 
abrangência da Ciência Econômica?



No exercício profissional como 
economista, como você classifica 
seu grau de motivação:

Em comparação à atuação 
profissional de seus colegas do 
gênero masculino, você avalia estar 
em condição:



Em caso de desmotivação, qual(is) o(s) motivo(s)?



Algumas perguntas em relação à 
maternidade:

Qual a faixa etária do(s) 
seu(s) filho(s), caso tenha?

Se conta com serviço de creche e/ou 
pré-escola, é pública ou privada?



São questionadas também sobre a renda:

Faixa salarial conforme tabela mensal de 
alíquotas IRPF vigente à época da pesquisa:

Qual a porcentagem de contribuição da 
renda nas despesas familiares?



O projeto “Perfil da Mulher Economista” é 
constante e seu questionário é aplicado 

anualmente. Com o objetivo de fortalecer ainda 
mais o papel das economistas na profissão, a 

Comissão Mulher Economista do Cofecon 
convida profissionais e estudantes para 
conhecer o nosso site e a responder o 

questionário on-line da pesquisa de 2022. Para 
isso, basta clicar na imagem “Mulher 

Economista” ao lado.

Continuação
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