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PRÓ-EQUIDADE

“A desigualdade não cabe mais no século 21”
Luiz Inácio Lula da Silva
Frase pronunciada em setembro de 2010, durante encontro para fortalecimento da
Equidade de Gênero no mundo do trabalho, no Paraná.
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1. Introdução
Equidade e respeito às diferenças
O debate sobre a Equidade de Gênero e Igualdade de Direitos
invade as agendas do Brasil e do mundo. A FUNCEF – Fundação dos
Economiários Federais sabe da importância de transformar esse direito
em realidade não só no ambiente corporativo, mas na sociedade como
um todo.
A discriminação contra as mulheres muitas vezes é expressa por
ideias preconcebidas e estereótipos que atribuem habilidades e competências diferenciadas para homens e mulheres.
Historicamente ocupando o espaço doméstico como donas de
casa, mães e esposas, as mulheres estão sub-representadas nas camadas mais altas da sociedade e nas instâncias do poder político e sobrerrepresentadas nas camadas de pobres e indigentes.
Compreender e incorporar o princípio da igualdade na diferença
é fundamental para um desenvolvimento sustentável e democrático. A
Equidade de Gênero deve ser construída tanto no cotidiano das instituições públicas e privadas quanto na mente de cada pessoa.
Esta cartilha foi feita pensando em ajudar você a entender, em
linguagem simples, o que é Equidade de Gênero e o comprometimento
da FUNCEF com a causa.
Boa leitura!
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2. O que é Equidade de Gênero?
A equidade entre gêneros significa que as mulheres e os homens
devem ser tratados de forma justa de acordo com as respectivas necessidades. Pode incluir
um tratamento igual
ou diferente, mas
considerado equivalente em termos
de direitos, benefícios, obrigações e
oportunidades. No
contexto do desenvolvimento, um objetivo de equidade
entre gêneros requer medidas integradas para compensar desvantagens históricas e sociais das mulheres.

3. O que é Igualdade de Gênero?
A igualdade entre gêneros descreve o conceito de que todos
os seres humanos, tanto mulheres quanto homens, são livres para
desenvolver as suas capacidades pessoais e tomar decisões sem as
limitações impostas pelos estereótipos. A igualdade entre gêneros
significa que os diferentes comportamentos, aspirações e necessidades das mulheres e dos homens são considerados, valorizados e
favorecidos equitativamente. Não significa que mulheres e homens
têm de se tornar idênticos, mas que seus direitos, responsabilidade
e oportunidades não irão depender do fato de terem nascido com o
sexo feminino ou masculino.
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4. Diferença entre Sexo e Gênero
A distinção entre os conceitos de sexo e gênero permite uma melhor compreensão do que é biológico e do que é social, que determina o
modo de ser e de se comportar de cada pessoa.

Sexo - O termo refere-se às características biológicas que definem os humanos como femininos e masculinos. Estes conjuntos de
características biológicas não são mutuamente exclusivos, uma vez que
existem indivíduos que possuem ambas. Mas essas características geralmente diferenciam os homens das mulheres.
Gênero - O termo gênero refere-se à variedade de papéis socialmente construídos, relacionamentos, traços de personalidade, atitudes,
comportamentos, valores, poder relativo e influência que a sociedade
atribui aos dois sexos de forma diferente.
Enquanto o sexo biológico é determinado por características genéticas e anatômicas, o gênero é uma identidade adquirida que muda
ao longo do tempo e varia muito entre as culturas. Refere-se às relações
estabelecidas entre homens e mulheres.
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5. Igualdade de Oportunidades
As ações de Pró-Equidade de Gênero têm por objetivo promover
a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, diminuindo as
diferenças que colocam a mulher em situação desprivilegiada.
A luta pela igualdade de oportunidades começou com o chamado
Movimento Feminista, que reivindicava a igualdade de direitos civis e
políticos entre homens e mulheres, e com o Movimento Sufragista, que
reivindicava o direito das mulheres ao voto.
Apesar do reconhecimento jurídico e político desta igualdade, na
prática persistem fatores de desigualdade no emprego e nas formas de
participação cívica e política, com reflexos negativos sobre as mulheres.
Essa realidade precisa mudar.

6. O compromisso da FUNCEF com a Equidade
A FUNCEF recebeu, no dia 8 de dezembro de 2010, o selo do Programa Pró-Equidade de Gênero – Oportunidades Iguais e Respeito às
Diferenças, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres (SPM), da
Presidência da República. O certificado foi outorgado a 58 instituições
brasileiras (entre elas seis fundos de pensão) comprometidas em promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
O programa tem por objetivo estimular as organizações públicas e
privadas a desenvolverem uma nova cultura organizacional voltada à eliminação do preconceito e discriminação contra a mulher quanto ao acesso, à
remuneração, à ascensão e à permanência no emprego.
Para ganhar o selo, é necessário o cumprimento de, no mínimo,
70% das ações visando à promoção da cidadania e à difusão de práticas
exemplares na empresa. O Programa conta com a parceria da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM).
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A FUNCEF aderiu ao Pró-Equidade
dia 25 de setembro de
2009. Com isso, passou a ser monitorada
e avaliada, durante
12 meses, quanto ao
cumprimento do Programa.

Em 21 de outubro de 2009, foi instituído o Grupo de Trabalho
Pró-Equidade de Gênero, com a missão de traçar o perfil dos empregados e empregadas da FUNCEF visando à redução das desigualdades
entre homens e mulheres.

Ao aderir ao Pró-Equidade, a FUNCEF reafirma
os valores definidos no planejamento estratégico
(Transparência, Ética, Gestão Participativa, Equidade, Comprometimento, Sustentabilidade e Profissionalismo) e reforça seu compromisso com a
Responsabilidade Social e Empresarial em todas as
suas relações (participantes, empregados, Patrocinadora, colaboradores prestadores de serviços e
demais envolvidos com a Fundação).
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7. Os números da discriminação
A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, no dia 20 de outubro de 2010, o documento “As Mulheres do Mundo 2010: Tendências
e Estatísticas”. O relatório contém dados recentes sobre os progressos
alcançados pelas mulheres em todo o mundo em oito áreas: população,
família, saúde, educação, trabalho, poder e tomada de decisões, violência contra as mulheres, meio ambiente e pobreza. O relatório deve servir
para criar políticas públicas que ajudem no desenvolvimento da mulher.

Poder e tomada de decisão
• Chefes de Estado ou de Governo ainda são cargos quase “imperceptíveis” para as mulheres. Em 2009, apenas 14 mulheres no
mundo ocupavam essas posições. Em 2010, esse número saltou
para 18 em 192 países pesquisados.
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• Foi destaque a eleição para governos ou chefes de Estado na
Islândia (2009), no Haiti e na República da Moldávia (2008),
na Argentina. Índia e Ucrânia (2007), no Chile (2006), na Alemanha e na Libéria (2005).
• Em 1º de janeiro de 2011, o Brasil empossou Dilma Roussef,
a primeira mulher eleita presidente do Brasil.

Parlamento
• Embora as mulheres constituam cerca da metade do eleitorado e tenham conquistado o direito de votar e ocupar cargos
em quase todos os países do mundo, elas também continuam
sendo sub-representadas nos parlamentos nacionais.
• Nos últimos anos, houve uma melhora lenta e constante
na representação das mulheres nos Parlamentos nacionais em
todo o mundo. Em 1995, elas ocupavam uma média de 10 %
das cadeiras das Câmaras. Este número aumentou para 17%
em abril de 2009.
• No oposto da inclusão, em 2009 seis países ainda não tinham
nenhuma mulher no Parlamento: Belize, Estados Federados da
Micronésia, Omã, Qatar, Arábia Saudita e as Ilhas Salomão.
• Na chefia dos parlamentos, em 2009, apenas 21 de 179 Câmaras baixas ou únicas no mundo e 10 de 73 Câmaras altas
eram presididas por mulheres.
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Educação
• Em nível global, a taxa de meninas em idade escolar matriculadas na escola primária aumentou de 79% para 86% no período
de 1999 a 2007. Mas na África Ocidental e Central existia uma
das menores taxas do mundo, com menos de 60% das meninas,
nessa fase, matriculadas na escola.

• Na virada do milênio, cerca de 105 milhões de meninos e
meninas em idade escolar em todo o mundo não estavam
na escola. Esse número baixou para cerca de 72 milhões até
2007, representando um declínio de 31%. As meninas representam 54% das crianças em idade escolar não matriculadas.
A proporção de meninas nessa situação é maior nos Estados
Árabes: 61%.
• No ensino superior, o domínio dos homens foi invertido em nível
global e o equilíbrio entre os sexos mudou em favor das mulheres,
exceto na África Subsaariana e na Ásia Meridional e Ocidental.
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Trabalho
• Mulheres entre 25 e 54 anos agora têm maior taxa de participação no mercado de trabalho na maioria das regiões, em
comparação com os anos de 1990.

• Os salários das mulheres representam entre 70% e 90% dos
salários de seus colegas masculinos.
• O emprego vulnerável (trabalho por conta própria e contribuição para o trabalho familiar) é predominante na África e na Ásia,
especialmente entre a camada feminina.
• As mulheres ainda são raramente empregadas em trabalhos
com status, poder e autoridade, e em ocupações tradicionalmente masculinas.
• Mesmo com a legislação protegendo a maternidade, muitas mulheres grávidas ainda perdem seus empregos. Processos nesta área
são comuns nos tribunais.
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Pobreza
• Na maioria dos países africanos e em quase metade da Ásia é
limitado o acesso das mulheres à terra e a outros tipos de propriedade. A desigualdade de gênero com relação aos “direitos de
herança” é uma realidade identificada em 45 dos 48 países africanos analisados e em 25 dos 42 países asiáticos.

Saúde
• Em 2004, cerca de 32% das mulheres e 27% dos homens morreram de doenças cardiovasculares no mundo.
• Apesar do aumento na
proporção de mulheres
que receberam assistência
pré-natal, a África Subsaariana sozinha registrou
270 mil mortes maternas
em 2005, o que equivale à
metade das mortes maternas no mundo.
• No campo da saúde, o relatório destaca que o câncer de mama
acomete mais as mulheres; e o de pulmão, os homens.
14

PRÓ-EQUIDADE

• As mulheres representam 60% dos adultos soropositivos que
vivem na África Subsaariana. O local abriga dois terços dos 22
milhões de pessoas infectadas pelo vírus da Aids no mundo.

8. Violência Doméstica

A violência doméstica é caracterizada por agressão física, assédio
psicológico, violência sexual e outros tipos de comportamento agressivo. Além dos dados acima, retirados do relatório da ONU, confira outros
números relacionados à violência doméstica contra a mulher:
• O tipo de violência mais comum sentido pelas mulheres de todo
o mundo é a física, infligida por um parceiro íntimo.
• Ao longo da vida, pelo menos seis em cada dez mulheres são
agredidas, forçadas a ter relações sexuais ou vítimas de outros
abuso por um parceiro íntimo ao longo da vida.
• A cada quatro minutos uma mulher é espancada no Brasil.
15

• As mulheres que sofrem de violência são de todas as raças
e classes sociais.
• 70% das agressões contra a mulher acontecem dentro da própria família e o principal agressor é marido ou companheiro.
• 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas à violência doméstica.
• 25% dos dias de trabalho perdidos pelas mulheres
decorrem da violência doméstica, segundo dados do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

9. Lei Maria da Penha
Desde 7 de agosto de
2006, a mulher brasileira conta
com um grande aliado para coibir e punir a violência doméstica
e familiar: a Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/2006).
Além de alterar o Código Penal, a Lei possibilita que agressores
sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. A
pena de detenção dos crimes de violência triplicou. O réu pode ficar preso
por um período de três meses a três anos. A Lei prevê ainda criação de
delegacias especializadas e de serviços de atendimento às vítimas.
A Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) funciona 24
horas por dia, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita.
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10. Assédio Sexual

O assedio sexual é caracterizado por uma insinuação ou proposta de conteúdo sexual. O assediador utiliza sua condição hierarquicamente superior para conseguir vantagens. Os principais alvos deste
tipo de violência são as mulheres, embora também possa acontecer
com os homens.
A Organização Internacional do Trabalho classifica que há assédio sexual quando acontece pelo menos uma destas particularidades: ser condição para manter o emprego, influenciar nas promoções
ou na carreira, prejudicar o rendimento profissional ou humilhar e
intimidar o(a) trabalhador(a).
Desde 2004, Código Penal brasileiro tipifica o assédio sexual
como delito. Isso significa que as vítimas podem (e devem) denunciar
o agressor à Justiça.
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11. Assédio Moral
O assédio moral é mais frequente do que muita gente pensa.
Ocorre quando o(a) trabalhador(a) é exposto a situações humilhantes e
constrangedoras. É mais comum de chefe para subordinado, mas pode
acontecer entre colegas do mesmo nível hierárquico.
As consequências são graves. Muitas vezes, a pressão no trabalho faz o(a) empregado(a) desistir do emprego. É também frequente a
perda de autoestima e a diminuição do rendimento profissional.
Por ser algo privado, nem sempre a vítima consegue provar na
Justiça o que sofreu. Todavia o assédio moral precisa ser combatido.
Conhecê-lo e repudiá-lo é o primeiro passo para acabar com este tipo
de violência.

12. Você sabia?
Os dados abaixo são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD (2009) e relatam a situação da mulher trabalhadora
brasileira:
• As mulheres têm maior escolarização (7,4 anos de estudo) que
os homens (7 anos de estudo). Essa vantagem, no entanto, não
implica melhores salários para as trabalhadoras.
• Uma mulher brasileira recebe 71% do rendimento médio de um
homem.
• Mulheres com 12 anos ou mais de escolaridade recebem apenas
58% da média dos homens com o mesmo grau de estudo.
• As mulheres despendem mais tempo (58,5 horas) com o trabalho remunerado e os afazeres domésticos na semana que os
homens (53,4 horas).
• Do total de desempregados nas regiões metropolitanas, 1 milhão são mulheres e 779 mil são homens na mesma situação,
segundo o IBGE.
18
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13. Mudando a realidade
Ao assumir o compromisso com a equidade a FUNCEF está fazendo a sua parte. Vamos fazer a nossa? Fique atento às dicas:
1. Respeite os direitos de todas e todos sem discriminação de origem, raça, cor, sexo, idade e qualquer outra forma de preconceito.
2. Comece praticando a equidade em casa e estenda a prática
aos familiares, amigos, colegas de trabalho, parceiros, auxiliares
e todas as pessoas, sem distinção.
3. Participe de ações e projetos comprometidos com a igualdade dos direitos.
4. Seja um multiplicador dessas ações e amplie seu campo de
atuação.

14. Conclusão
O artigo 5º da Constituição diz que “homem e mulher são
iguais em direitos e obrigações” e que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. Essa
preocupação com a igualdade veio salvaguardar a mulher, que sempre sofreu discriminação, opressão e violência. O direito à igualdade,
aliado ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade,
compõe os cinco direitos invioláveis do cidadão.
No entanto, a realidade mostra que ainda falta muito para que
as mulheres tenham seus direitos equiparados aos dos homens. As
organizações, a sociedade como um todo e os indivíduos precisam
fazer sua parte para construir um mundo mais justo, onde todos, independentemente de sexo, raça, religião, posição social e orientação
sexual tenham oportunidades iguais.
Vamos fazer nossa parte e ajudar a construir um mundo melhor!
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Pesca-Equidade
Leia o texto abaixo e descubra no diagrama onde estão as palavras em letras maiúsculas:
Falar da EQUIDADE é romper com um universo restrito de não
reconhecimento da existência do outro, da DIFERENÇA; é caminhar
em direção à INCLUSÃO e ao reconhecimento.
A perspectiva de GÊNERO (normas, valores, costumes e práticas pelas quais a diferença biológica entre HOMENS E MULHERES
é simbolicamente significada) garante um olhar comprometido com a
alteridade feminina em suas dimensões subjetiva, social e política. As
DESIGUALDADES tendem a ser superadas à medida que o gênero seja
incorporado.
A Constituição Brasileira afirma que homens e mulheres são iguais
em DIREITOS e OBRIGAÇÕES e garante TRATAMENTO IGUAL a
todos perante a lei. O Brasil também é signatário de, praticamente, todos os Tratados e Convenções Internacionais de proteção aos DIREITOS
HUMANOS das Mulheres.
Ainda sim, as mulheres estão sub-representadas nas camadas
mais altas da SOCIEDADE e nas instâncias de poder político e sobrerepresentadas nas camadas de pobres e indigentes. Segundo os indicadores sociais do IBGE, apesar dos avanços na PARTICIPAÇÃO feminina
no mercado de trabalho, a média é ainda menor do que a masculina.
Elas se concentram em trabalhos mal-remunerados e precários e na

ECONOMIA INFORMAL. Em média, as mulheres brancas recebem
40% menos do que os homens para o mesmo TRABALHO e as mulheres negras chegam a receber 60% menos.
Texto extraído do artigo de Lourdes Bandeira, professora de sociologia da UnB e coordenadora do Núcleo
de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem).
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DIREITOSWSJKDJKQREEQUIDADEEJFJNAFJIORTSDVDEGURAKMPOFARHSDAARDT
IUWATIXEIAFGOETSCUEAHSAÇBHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDAXSHEUAFDRRRD
RLVNCXMVMDSKALFKWEIOTIOUHJREWVÇFDEIEJDKLASLASMVKHGKPUYJOPAYH
EWEUPAASKDFHKUYJIOSEÕÇAGIRBOBHJJKYWETFYQWXCSOCIEDADEIAPEBLÇA
IZQBIKOPNJDAKLVNCXMVMDSKALFKWBHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDAXSAEUAF
TRFJDAKLVHJREWVÇFDEIEJDKLASLASMVKHGKPUYJOPUYHJWEUPAASKLHKIDP
OCSIMIOOPNCXMVMDSKAAFKWEIOTIOUJIOTRUHWEWXCSEACVQEHETAHLASSOJ
SHETUDLASSJKDJKQREQIRGBHEJFJNAFJIORTSDVDEGURAKMPOFARDOTDARDG
HUVATIXEIAFGOETSOAÇNEREFIDHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDAXSHEHESFDRFJA
ULVNCXMVMDSKALFKNEIOTIOUHJREWVÇFDEIEJDKLASLASMVKHDDUYJOPUYH
MWEUPAASKDFHKUYJLOTULHWEFGASBHJJKYWETFYQWXCSEACVQEEAIZPEIZBÇA
AZQBIKOPNJDAKLVACXBAMDSKALFKWBHEJFJNAFJURAKMPOFAVRSDAXSHEUAF
NRFJDAKLVHJREWMÇMDEIEJDKLASDESIGUALDADESJOPUYHJWIUIASKDFHKIDP
OCSIMIOOPNCXRVRDSKALFKWEIOTIOUJIOTRUHWEWXCSEACDQEHAETUDLASSJ
SHETUDLASSJKHOKQREQHRGBHEJFJNAFJIORTSDVDEGURAAMAOFARHSDAARDG
TUVATLXEWAPFETSCUEAHSAÇBHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDAXSHEUAFDRFDA
KLVNCXMVMNSKALFKWEIOTIOUHJREWVÇFDEIEJDKLASLASMVKHGKPUYJOPUYH
JWEUPAASIDFHKUYJIOTRUHWEFGASBHJJKYWETFYQWXCSEACVQEYAIZPEIZBÇA
SEGURAPARTICIPAÇÃOXMVMDSKALHOMENSEMULHERESAKMPOFARHSDAXSHEUAO
DRFJDAILVHJREWVÇFDEIEJDKLASLASMVKHGKPUYJOPUYHJWEUPAASKDFHKIDÃ
LCSIFMOOPNCXMVMDSKALFKWEIOTIOUJIOTRUHWEWXCSEACVUQEHETUDLASTS
CHETODLASSJKDJKQREQHRGBHEJFJNAFJIORTSDVDEGURAKMPOFARHSDAARDU
TUVNTIXEIAFGOETSCUEAHSAÇBHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDASHEUAFDRFJDL
KLONCXMVMDSKALFKWEIOTIOUHJREWVÇFDEIOTNEORENEGMVKHGKPUYJOPUYC
JCEUPAASKDFHKUYJIOTRUHWEFGASBHJJKYWETFYQWXCSEACVQEYAIZPEZBÇIN
EZQBIKOPNJDAKLVNCXMVMDSKALFKWBHEJFJNAFJURAKMPOFARHSDAXSHEUAI
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