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RESUMO 

  

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como eixo central a análise da política de 

igualdade de gênero seus limites e possibilidade dentro do contexto da Caixa 

Econômica Federal. A pesquisa consistiu em saber, a partir das empregadas da 

instituição, como o Programa Pró-Equidade de Gênero acontece dentro da empresa, 

quais ações são desenvolvidas através do mesmo e como estas ações impactam ou não 

na vida profissional dessas mulheres na empresa na superação das desigualdades de 

gênero. Para tanto, foram realizadas sete entrevistas e aplicados 129 questionários 

virtuais com as empregadas da Caixa Econômica Federal. Os resultados da pesquisa 

apontam para uma ineficácia do programa, no que tange as políticas de igualdade de 

gênero, uma vez que as ações realizadas pela comissão de equidade de gênero da 

empresa pouco são conhecida pelas empregadas, assim como o próprio programa e seu 

eixo de atuação não tem contribuído de fato para a sensibilização quanto a questão de 

gênero.  

  

Palavras-Chaves: Relações de Gênero, Mercado de Trabalho, Divisão Sexual do 

Trabalho; Política de Igualdade de Gênero 
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ABSTRACT 

 

This final undergraduate report has with main goal the analysis of the gender equality 

policy, your limits and the possibilities inside the context of Caixa Economica Federal. 

The research consisted to determine, from the company women's employees, how the 

Pro-Gender Equity Program happens inside the company, what actions are made 

between the program and how this actions change or not the woman’s life employees on 

the goal to succeed the inequality of gender. For this, seven interviews were done and 

129 questionnaires was applied by the internet with the woman's employees of the 

Caixa Economica Federal. The research conclusion point to an ineffective program, 

mainly to policies of gender equality, because the actions taken by the gender’s equity 

commission of the company isn’t known by women's employees as well as the program 

itself and his actions hasn't collaborated in fact to the consciousness of gender issues.  

  
Key Words: Gender Relations, Labour Market, Sexual Division of Labor, Gender 
Equality Policy 
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Alguns autores trazem as questões da exclusão social das mulheres como secular 

e diferenciada, ou seja, as relações entre homens e mulheres mantêm caráter excludente 

e são assimiladas de forma bipolarizada, sendo designada às mulheres a condição de 

inferior. Os estudos de gênero que passam a se desenvolver como tais depois da 

ebulição causada pelo movimento feminista e passam a desenvolver um papel 

fundamental nas ciências humanas de denunciar e desmascarar ainda as estruturas 

modernas de muita opressão colonial, econômica, geracional, racista e sexista que 

operam há séculos em espacialidades distintas de realidade e condições humanas 

(Matos, 2008). 

No Brasil as relações de gênero vêm mudando de forma insignificante, ou seja, 

mesmo com os avanços conseguidos ainda há muito que avançar; uma vez que nem 

todas as desigualdades são percebidas como injusta e quando as desigualdades são 

aceitas como justas passam ser legitimadas pela sociedade. A construção social é que o 

ser “homem” e do que é ser “mulher” estão associados a papeis socialmente 

determinados e amplamente difundidos na realidade brasileira. Ainda há uma grande 

esfera da sociedade que acredita que de fato devam existir ações distintas para os sexos. 

Sendo assim o papel das mulheres na sociedade carrega, ainda, um estigma do trabalho 

reprodutivo1, ou seja, o trabalho dos cuidados, dos afazeres domésticos, de ser a 

responsável pelo lar, perpetuando o senso comum que o trabalho do homem é de 

provisão familiar e o trabalho das mulheres é cuidar dos espaços privados de reprodução 

da família (Sorj, 2005). 

Segundo os autores Fischer e Marques (2001) a exclusão das mulheres não 

encontra explicação somente nas contradições do mercado, pois suas raízes são as mais 

diversificadas, a exemplo dos interesses do patriarcado2 em manter as mulheres 

distantes do patrimônio e numa relação hierárquica inferior. A desconstrução dessa 

forma de exclusão das mulheres e sua integração no mundo do trabalho se dão a partir 

do século XIX através do empenho e da luta feminista travada na sociedade mundial, 

pois até então as análises sobre o mundo do trabalho eram feitas sem fazer referência ao 

sexo dos sujeitos sociais representados na classe operária. Existia uma tendência de 
                                                
1 Atividades domésticas não-remuneradas, realizadas geralmente pelas mulheres, relacionadas à reprodução, material 
ou simbólica, das pessoas (Yannoulas, 2004). 
2 O termo foi utilizado pela primeira vez em princípios dos anos 70 com sentindo diferente, que considera que a 
causa básica da opressão das mulheres é o patriarcado, entendido como um conflito sexual transistórico que o homem 
haveria solucionado ao seu favor, controlando os corpos, a sexualidade e os processos reprodutivos das mulheres 
(Castells, 1996, apud Yannoulas, 2004). 
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explicar a classe trabalhadora como uma categoria homogênea, ou seja, um 

conglomerado de trabalhadores, sem fazer distinção ao sexo, cor, idade, nacionalidade 

etc. (Hirata apud Fassarela, p. 172, 2008).  

Os movimentos sociais e o advento do feminismo contribuíram largamente para 

mudança de como interpretar essa classe operária, e ao criarem espaços na academia 

brasileira, os estudos sobre o feminino passaram a fornecer elementos para as discussões 

sobre as relações de gênero.  Estes estudos passam a ganhar força a partir do ano de 

1975 – que ficou conhecido como o ano internacional da mulher.  

O movimento feminista então teve um papel 

fundamental para a visão sobre a classe 

trabalhadora, na difusão da ideologia feminista, pois 

ocupou uma posição de destaque no caminho 

percorrido pelos estudos de gênero no país e deixou 

como legado a inserção da mulher no mercado de 

trabalho como algo possível e que vem se 

intensificando cada vez mais de formas 

diversificadas (Fassarela, 2008). 

 Assim, durantes as ultimas décadas do século XX aconteceram mudanças 

significativas na participação das mulheres na sociedade, mudanças essas advindas pela 

mundialização3 do capital, da reestruturação mundial, e das inovações tecnológicas. 

Porém não se registra nenhuma diminuição significativa das desigualdades entre 

homens e mulheres: a expansão da participação das mulheres no mercado de trabalho 

está diretamente associada à expansão das atividades ditas “femininas” do que ao acesso 

as atividades consideradas como exclusivamente masculinas; a brecha salarial não foi 

reduzida; a taxa de desemprego das mulheres continua ser maior que a dos homens, o 

que ocorre é um aumento do número de mulheres nas ocupações mais precárias – ou 

seja, novos contornos são dados a divisão sexual do trabalho4 onde a hierarquia social 

                                                
3 Mundialização do capital segundo Antunes e Alves (2004) é dado pela transnacionalização do capital e de seu 
sistema produtivo, ou seja, a configuração do mundo do trabalho é cada vez mais transnacional. O capital passa então 
a ter um novo modo de ser internacional. Com esse novo modo, ele passou a ser desterritorializado, deslocalizado. 
Ele passa a caminhar nos circuitos virtuais, enfim, passa a ser dotado de uma extraordinária mobilidade. Sendo assim, 
a civilização do capital tem passado por profundas mudanças. Junto com elas veio uma redefinição e aprofundamento 
das formas de dominação social atreladas a uma maior vulnerabilidade do trabalho. 
4 É uma categoria utilizada pelas Ciências Sociais para indicar que, em todas as sociedades, homens e mulheres 
realizam tarefas distintas. Entretanto, as tarefas atribuídas a cada sexo variam de cultura a cultura, ou ainda dentro de 
uma mesma cultura de uma época para outra (Yannoulas, 2004) 
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do masculino sobre o feminino e as atribuições do trabalho reprodutivo continua a recair 

exclusivamente sobre as mulheres (Hirata, 2002). 

Em face disso vários foram os acordos assinados pelo governo brasileiro, frente 

à comunidade internacional no combate a discriminação e também das opressões de 

gênero. Alguns desses acordos criam obrigações jurídicas como no caso dos tratados, 

acordos e atos internacionais. O Brasil promulgou, no campo do trabalho, as seguintes 

convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho):  

• Convenção nº 100/53, sobre a igualdade de remuneração pelo mesmo 

trabalho para mulheres e homens;  

• Convenção nº 103/66, sobre amparo à maternidade; Convenção nº 111/58, 

que dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão;  

• Convenção nº 183/1988, que estabelece proteção à maternidade (mantém os 

mesmos direitos conferidos na Convenção 103, ampliando alguns 

dispositivos) (Brasil, 2004). 

Alinhado as essas tendências mundiais, em consonância com os acordos 

assinados e em resposta as lutas do movimento feministas, no que se refere à promoção 

de equidade de gênero, o Estado Brasileiro, em 2003, inaugura no governo do 

presidente Luis Inácio Lula da Silva a criação da "Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (SPM)” que tem por objetivo: 

Assessorar direta e imediatamente o Presidente da 

República na formulação, coordenação e articulação 

de políticas para as mulheres; elaborar e 

implementar campanhas educativas e não 

discriminatórias de caráter nacional; elaborar o 

planejamento de gênero que contribua na ação do 

governo federal e das demais esferas de governo; 

promover a igualdade de gênero; articular, promover 

e executar programas de cooperação com 

organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados, voltados à implementação de políticas para 

as mulheres; promover o acompanhamento da 
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implementação de legislação de ação afirmativa e 

definição de ações públicas que visem ao 

cumprimento dos acordos, convenções e planos de 

ação assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à 

igualdade entre mulheres e homens e de combate à 

discriminação, tendo como estrutura básica o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o 

Gabinete e três Subsecretarias (Brasil, 2004a). 

Em 2004, a SPM lança o Programa Pró-Equidade de Gênero, em parceira com o 

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e da OIT, 

com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em 

organizações públicas e privadas, por meio do desenvolvimento de novas concepções e 

práticas da gestão de pessoas e da cultura organizacional (Abramo, 2008). Em 

Novembro de 2005, a Caixa Econômica Federal (CEF) aderiu ao Programa Pró-

Equidade de Gênero em sua primeira edição, que contou com a adesão de mais 15 

empresas.  

 No ano de 2010, 88 empresas aderiram a 3ª edição do programa de pró-equidade 

de gênero, dentre elas a CEF com os seguintes eixos de atuação:  

Ampliar o percentual de mulheres em cargos 

estratégicos, promover ações de melhoria à saúde da 

mulher e à saúde do homem, estimular a reflexão 

sobre a importância no âmbito privado do 

compartilhamento de tarefas, focando na atuação do 

homem de forma integrada com as mulheres, como 

conseqüências na capacitação profissional das 

mulheres, além das esferas de lazer e criação dos 

filhos (Caixa Econômica Federal, 2010). 

 Com base no exposto até aqui o presente Trabalho de Conclusão de Curso é 

fruto de reflexões acadêmicas sobre gênero, movimento feminista, políticas públicas 

articulando estes elementos a sua materialidade no programa pró-equidade de gênero, 

da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), voltado a identificar, a luz 

das teorias feminista e dos estudos desenvolvidos sobre as relações de gênero no mundo 



‘ 

15 
 

do trabalho, as tendências de minimização das diferenças de gênero na empresa Caixa 

Econômica Federal. O foco de análise é a percepção das trabalhadoras dos limites e 

possibilidades para a redução e superação das desigualdades de gênero e promoção dos 

direitos das mulheres na empresa com a implementação do Programa Pró-equidade de 

Gênero.  

A relevância do presente estudo reside, na nossa avaliação, na necessidade de 

uma análise mais profunda de como se desenvolve ou não a superação das 

desigualdades socialmente postas na sociedade, principalmente quando esta iniciativa é 

apresentada como um eixo governamental.  

Na primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que 

consistiu no levantamento e leitura do movimento das mulheres, feminismo, gênero, 

políticas de gênero e o programa Pró-Equidade de Gênero. Centrando a leitura em 

publicações sobre o tema, livros existentes da bibliografia consolidada sobre gênero, 

relatórios expedidos pela Caixa Econômica Federal e relatórios expedidos pela SPM 

sobre o Programa Pró-Equidade de Gênero.  

Para identificar, na percepção das empregadas os limites e possibilidades no 

sentido da redução superação das desigualdades de gênero e promoção de gênero na 

Caixa Econômica Federal a pesquisa proposta deste TCC foi feita por meio de 

entrevistas abertas semi-estruturadas com um roteiro guia, e um questionário virtual 

disponibilizado através do Google Docs.  

Realizou-se, também, uma análise documental do Programa Pró-Equidade de 

Gênero, que possibilitou maior compreensão do Programa e, segundo Cellard (2008) a 

análise documental favorece a o processo de maturação e evolução dos conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. Esta análise foi 

feita durante todo o processo de produção do TCC assim como a revisão bibliográfica. 

Consideramos, pois, que a pesquisa por nos apresentada é focada numa 

abordagem qualitativa e exploratória. De acordo com Minayo (1996), a pesquisa 

qualitativa possui a capacidade de abstrair os significados e a intencionalidade dos atos 

como fenômenos interligados às instituições e à estrutura social, entendendo que estas 

estão em constante mutação, pois são construções sociais e, segundo Demo (2001), é a 

mais adequada ao se lidar com a informação ostensivamente interpretada, em que o 

pesquisador participa do processo comunicativo, percebendo o que é implícito e 



‘ 

16 
 

explícito. O caráter exploratório da pesquisa caracteriza-se pela finalidade básica de 

desenvolver, esclarecer e modificar as idéias para a formulação de estudos posteriores. 

Dessa forma, esta pesquisa visa proporcionar um maior conhecimento acerca do tema, a 

fim de que esse possa formular problemas mais precisos e também criar hipóteses que 

possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

Uma das técnicas empregadas na pesquisa qualitativa é a entrevista, utilizada 

como forma de preservar a narrativa dos participantes, indiferente a sua origem de 

classe ou educacional (Minayo, 1996). Trata-se, portanto, de uma abordagem 

predominantemente interpretativa, o que configura um importante mecanismo de 

análise para o pesquisador. 

O foco de análise da pesquisa foram as empregadas da Caixa Econômica 

Federal. A empresa é constituída por 83.856 empregados (dados referentes a abril/2011), 

sendo 38.399 mulheres, entre estas 6.820 estão em cargos gerenciais representando 39% 

destes cargos. Já nos cargos de chefia de unidade esse índice cai para 26,43 %, ou seja, 

de 2.982 cargos elas ocupam 788. 

Para realizarmos as entrevistas inicialmente encaminhamos à Gerência de 

Responsabilidade Sócio Empresarial (GERSE), área gestora do Programa Pró-Equidade 

de Gênero, o pedido de autorização para a realização da entrevistas e aplicação dos 

questionários às empregadas. Submetemos junto à GERSE o projeto de pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados. Antes da aprovação da GERSE, precisaram que fossem 

submetidos, também, à Superintendência Nacional de Comunicação e Marketing 

(SUCON) e a Gerência Nacional de Comunicação (GECON), áreas responsáveis pela 

imagem e marca CAIXA para que autorizasse o uso do nome da empresa durante no 

trabalho. Somente após estes procedimentos é que tivemos acesso e contato com as 

participantes da pesquisa. 

 As empregadas foram convidadas a participar da entrevista de forma 

aleatória, o contato estabeleceu-se por via e-mail e telefonemas, não houve distinção de 

idade, tempo de empresa, cargo ou escolaridade. As entrevistas foram realizadas no mês 

de abril de 2011, no ambiente de trabalho, em um espaço reservado previamente, 

geralmente aconteceram no horário de intervalo e duraram em média 15 minutos. Foi 

dado preferência ao local de trabalho, pela facilidade de acesso, pois outra característica 

da pesquisa qualitativa é a sua ocorrência em um “cenário natural” (Creswell, 2007), 
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pois permite ao pesquisador maior riqueza de detalhes para a compreensão da realidade 

das participantes da pesquisa. Sete empregadas foram entrevistas. Todas as entrevistas 

foram gravadas e imediatamente transcritas. Após, a transcrição os dados foram 

categorizados por técnicas de redução e então analisados. 

 A segunda parte da coleta de dados foi o envio dos questionários virtuais. Como 

na empresa não existe um livre acesso de todos os empregados a internet, os 

questionários foram enviados ao e-mail pessoal das empregadas, que responderam então 

seus questionários na própria residência. Obteve-se um total de 112 questionários 

respondidos em âmbito centro-oeste; quatro da região sudeste; 13 da nordeste e nenhum 

da região sul e norte. Totalizando então 129 questionários respondidos e enviados 

através da ferramenta Google Docs, representando 0,04% do total de empregadas da 

Caixa Econômica Federal. 

 Este questionário foi composto por perguntas abertas e fechadas, e compunham 

as mesmas perguntas que estava no roteiro de entrevista. A razão de terem perguntas 

fechadas, é que atendia a necessidade de levantamento de alguns dados que não 

necessitavam de muito aprofundamento, ou seja, aqueles dados referentes à idade da 

participante, qual a função exercida, quanto tempo de empresa dentre outros. As 

perguntas abertas dirigiram-se para garantir que conseguimos captar junto as 

empregadas sua percepção em relação à empresa e o enfoque de gênero dado pelo 

programa. Com isso as respostas abertas completariam nossa análise no sentido de 

trazer a tona elementos importante sobre o desenvolvimento do Programa na empresa. 

 Existe um extenso debate acadêmico sobre a necessidade de se submeter 

projetos de pesquisas na área de Ciências Humanas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), que tem por objetivo principal promover princípios pautados na ética dos 

direitos humanos em todas as pesquisas envolvendo seres humanos (CEP, 2007). Nessa 

perspectiva, houve um grande esforço para que a coleta de dados de pesquisa se realize 

de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Humanas da Universidade 

de Brasília – CEP/IH - que se inspira na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS)/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), para sua 

regulamentação e estruturação. 

 A Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde estabelece que “o respeito 

devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento 



‘ 

18 
 

livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus 

representantes legais manifestem a sua anuência à participação da pesquisa” (Brasil, 

1996, p. 4).  

As etapas da pesquisa envolvida neste TCC envolveram a todo o momento os 

cuidados éticos, que foram adotados com bastante atenção para se preservar a 

integridade física, psíquica, moral, intelectual, social e cultural das participantes da 

pesquisa. Preocupou-se também em manter a preservação da intimidade e da vida 

pessoal, respeito à liberdade e à autonomia, confidencialidade, privacidade.  

 Todas as participantes foram informadas oralmente e por escrito sobre a 

justificativa e os objetivos da pesquisa; o procedimento de coleta de dados; o direito de 

recusar-se a participar ou retirar-se em qualquer fase da pesquisa; a garantida do sigilo 

diante dos dados confidenciais da pesquisa. Para tal, foi assinado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assegurar o princípio da liberdade e da 

autonomia com descrição dos objetivos, dos procedimentos e dos instrumentos.  

Para que todas as participantes das entrevistas tivessem o acesso aos resultados 

do estudo, será remetido às participantes via e-mail o trabalho final de conclusão de 

curso para apreciação e análise das mesmas, pois, é preciso buscar uma forma de 

conceder um retorno dos resultados da pesquisa para a população estudada, como uma 

maneira de retribuir a sua cooperação, não a interpretando somente como fonte de 

informações, mas como participantes efetivos da pesquisa (Demo, 2001).  

Como base no exposto, apresentamos o presente trabalho dividido em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo com o título “Feminismo e as Relações de Gênero”, 

abordaremos a história do movimento feminista focando o contexto nacional e 

articulando esse movimento, juntamente com os estudos feministas, também damos 

destaque ao surgimento da categoria gênero e suas repercussões. O segundo capítulo, 

Questão de Gênero e Trabalho, reflete como se dá a construção das relações de gênero 

perpassando-a pelo mundo do trabalho, construindo então uma análise do panorama da 

situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. No capítulo três, intitulado 

como Mecanismo Institucional de Política de Gênero, apresentamos uma breve 

descrição dos dispositivos constitucionais e legais contrários a discriminação no 

mercado de trabalho. Ressaltaremos também as convenções ratificadas pelos governos 

nacionais, que irão desencadear na criação da Secretaria de Política Pública para 
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Mulheres, a quem compete gerir as políticas públicas. O último capítulo, Análise do 

Programa Pró-Equidade de Gênero na Caixa Econômica Federal, está voltado à análise 

do Programa Pró-Equidade de Gênero no âmbito da Caixa Econômica Federal; para 

tanto, está dividido em três partes, que debatem o Programa Pró-Equidade de Gênero 

sua concepção e objetivos, suas especificidades dentro da Caixa, bem como as ações 

desenvolvidas, os resultados alcançados para localizarmos nossa crítica a respeito dos 

limites e possibilidade no programa dentro da instituição. 
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Capítulo 1 

Feminismo e as Relações de Gênero 
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O debate feminista historicamente está voltado à luta das mulheres por 

conquistas de direito e pela denuncia das opressões vividas por elas na sociedade. 

Percebe-se que a grande parte dos artigos publicados trata do movimento a partir do ano 

de 1930 ou 1970, anos que dataram de grandes conquistas, direito de votar, a luta pela 

redemocratização misturada ao movimento feminista e o advento da pílula 

anticoncepcional. Neste trabalho o feminismo será entendido por um sentido mais 

amplo, ou seja, como todo gesto ou ação que resultou na luta contra a discriminação e 

opressão contra as mulheres, ou que exija ampliação de direitos civis e políticos das 

mulheres. 

Os primeiros registros de movimentações das mulheres por direitos políticos e 

civis datam das primeiras décadas do século XIX, mesmo longe de serem expressivos 

na sociedade brasileira, é o momento em que as mulheres brasileiras “acordam do sono 

letárgico” segundo Mariana Coelho (2001) da submissão e passividade ao sexo 

masculino. 

Em 1827 foi determinada a primeira lei sobre educação das mulheres, 

autorizando-as que freqüentassem as escolas publicas femininas e até então as opções 

eram uns poucos conventos, que guardavam as meninas para o casamento; raras eram as 

escolas particulares nas casas das professoras, ou o ensino individualizado, todos se 

ocupando apenas com as prendas domésticas. Começa então, as primeiras 

manifestações de algumas intelectuais em busca de direito a freqüentar faculdades, ter 

uma profissão, que não fosse de senhora dona do lar, mãe de família. Uma das primeiras 

conquistas data de 1879, quando tiveram autorização do governo para freqüentar o 

ensino superior, mesmo que por debaixo de um pano de muitas criticas da sociedade. 

Foram essas intelectuais que tomaram para si a tarefa de levar as outras mulheres o 

conhecimento através de publicação de livros, de artigos em pequenos jornais de 

circulação à época e também enfrentar toda opinião pública que dizia que mulher não 

precisava saber ler e escrever (Duarte, 2003). 

 Nísia Floresta é umas das pioneiras do feminismo no Brasil, sua vida é marcada 

pela luta em favor da igualdade feminina, pela libertação dos escravos, pela liberdade de 

cultos, pelas denúncias contra o preconceito e contra o autoritarismo e, principalmente, 

por seu trabalho como educadora. Ela nasceu no estado do Rio Grande do Norte, no dia 

12 de outubro de 1810. Para Nísia Floresta os homens se beneficiavam com a opressão 
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feminina e somente o acesso a educação conscientizaria as mulheres da sua posição de 

oprimidas e inferiores. Sua grande obra foi: Direitos das Mulheres e Injustiças dos 

Homens publicada em 1832 , que Nísia Florestam destaca que:  

Se cada homem, em particular, fosse obrigado a 

declarar o que sente a respeito de nosso sexo, 

encontraríamos todos de acordo em dizer que nós 

nascemos para seu uso, que não somos próprias 

senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, 

reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos 

amos, isto é, a eles homens. (Florestam, p. 35, 1989) 

 Em 1910, um grupo de mulheres inconformadas com a não aprovação do voto 

feminino na Constituição de 1981, que em seu texto omitia o direito das mulheres ao 

voto, funda o Partido Republicano Feminino. Essa foi a forma criada pelas mulheres, 

lideradas por Leolinda Daltro, professora que criou cinco filhos separada do marido e 

também Gilka Machado, uma poetisa que escandalizou a sociedade com a publicação de 

seus contos eróticos, de expor na arena política a idéia de emancipação e 

independências das mulheres e não só o direito ao sufrágio (Pinto, 2003). Mas, em 1919 

o senador Justo Chermont, apresenta projeto de lei que dá o direito ao voto às mulheres, 

porém não foi aprovado no plenário do senado. O Partido Republicano Feminismo 

perde força e desaparece perto do ano de 1918, na mesma época em que Bertha Lutz, 

uma expoente do feminismo no Brasil, volta de Paris e começa a organizar o que irá se 

tornar a maior expressão do feminismo: Federação Brasileira para o Progresso Feminino 

(FBPF). A maioria das mulheres que compunha da FBPF tinham pais intelectuais, 

militares, políticos ou dedicados a outras profissões de elite. E elas eram em sua maioria 

professoras, havia algumas engenheiras, advogadas e até uma aviadora (Anésia Pinheiro 

Machado). Essas mulheres cultas e das classes dominante lutavam pelo direito ao voto, 

que somente chegou ao fim em 1932, quando o Código Eleitoral incluiu a mulher como 

detentora do direito de votar. Ai então encerra o que chamarei de primeiro momento do 

feminismo do Brasil (Pinto, 2003).  

Um segundo momento do feminismo eclode no ano de 1972, quando começa 

aparecer nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro os primeiros grupos feministas 

inspiradas com os escritos de Madeleine Guilbert, em 1946, que deu início a uma 
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investigação sobre o trabalho das mulheres; e Simone de Beauvoir que lançou, em 1949, 

o livro O Segundo Sexo, abrindo o debate político mais radical do feminismo. Beauvoir 

contesta em seu livro todo o determinismo biológico que resultou em sua idéia “de que 

não se nasce mulher, mas se torna mulher”. Segundo o Scavone (2008), pode-se dizer 

que as idéias de Beauvoir foram à gênese para o estudo de gênero, uma vez que ela 

distingue o componente social do sexo feminino de seu aspecto biológico. No Brasil, 

devido à ditadura militar5, o feminismo se desenvolve com algumas particularidades. 

Uma delas é a grande importância do caráter de luta de classe e contra a ditadura que 

marca as primeiras publicações feministas dos anos 70 (Grossi, 2004).  

 O movimento feminista então tem duas caras: por um lado um movimento que 

buscava a autonomia em um espaço marcado pelo político, que defende a condição da 

mulher num cenário de dominação; por outro lado o movimento se confunde com o 

movimento das mulheres pelo fim das desigualdades sociais, da miséria, da fome e 

outras expressões da questão social6 (Pinto, 2003). 

 Em 1975, marca a entrada definitiva das mulheres e de suas questões na esfera 

pública. O primeiro foi o evento em comemoração ao Ano Internacional da Mulher, 

patrocinado pelo centro de informação da ONU, e durante este evento, que aconteceu no 

Rio de Janeiro, foi fundado o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira 

(CDMB). Tanto o evento como a criação do centro é exemplo de como o feminismo 

estava tomando força no Brasil. À criação do CDMB foi marcado por dois pólos de 

censura, segundo Pinto (2003) um era a própria repressão do regime militar, que 

desconfiava de qualquer tipo de mobilização; e o outro pólo era a própria patrulha que o 

centro sofria de constantes grupos de esquerda que acreditavam que a luta das 

feministas era um movimento menor, assim chamando pela prioridade à luta de classes 

ou luta pela democracia. Portanto, vivia-se um paradoxo que dificultava o crescimento 

do movimento feminista, pois o campo político estava completamente reduzido pelo 

regime militar, daí a única luta aceita era a luta pró-democratização. 

                                                
5 Antes deste período temos expressões não muito organizadas da luta das mulheres, é partir da segunda metade dos 
anos 70 que o movimento feminista e de mulheres tomam espaço nos debates acadêmicos e ganham visibilidade e 
intensificam os estudos a respeito da temática. 
6 :“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de 
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual 
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”. Carvalho e Iamamoto, (2008, p.77) 
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 De 1975 a 1979 o movimento feminista então esteve muito ligado à luta pelo fim 

da ditadura, pelo fim da censura, pela anistia aos presos políticos e exilados.  

Aproximando também o movimento das mulheres aos sindicatos e a questão das 

trabalhadoras em relação aos companheiros homens. É inegável que o movimento 

feminista surgiu com grande força no Brasil na década de 70, apesar de ser um 

movimento perseguido e fragmentado, porém que incomodou e muitos poderes 

estabelecidos. 

 Nas suas pesquisas Duarte (2003) conta que o final da década de 1970 e ao 

longo dos anos de 1980, um movimento muito bem articulado entre as feministas 

universitárias, promoveu a institucionalização dos estudos sobre as mulheres, e sua 

legitimação diante dos saberes acadêmicos, através da criação de núcleos de estudos, da 

articulação de grupos de trabalho e pesquisa no meio acadêmico, enfrentando 

resistências e desconfianças para cumprir a função de agregar aos interessados na 

temática, promover o desenvolvimento da pesquisa e do estudo de temas relevantes para 

as mulheres, e principalmente, expandir a publicação de trabalho sobre a temática. 

É durante esse período que as idéias defendidas na luta das feministas criaram 

condições para a emergência de uma teoria crítica feminista que, por sua vez, 

influenciou e incrementou estudos e pesquisas científicas sobre as relações sociais de 

sexo/gênero na academia ou fora dela, que contestou toda dependência das mulheres ao 

homem. Assim o determinismo biológico dos papéis femininos e masculino ditos pela 

sociedade e a opressão colonial, econômica, geracional, racista e sexista, que operam há 

séculos nas estruturas sociais (Matos, 2008). 

Os estudos feministas foram marcados pelas lutas por redistribuição, justiça e 

direitos políticos e sociais e/ou por lutas pelo reconhecimento e/ou identitárias, e 

mostraram-se historicamente comprometidos com a transformação das relações de 

dominação e poder masculinos associando-as a contextos mais abrangentes. (Scavone, 

2008). Segundo a autora, estes estudos trouxeram um debate associando, em 

determinadas análises, à classe e à raça, especialmente no Brasil e no restante da 

América Latina é neste momento que surge o conceito de gênero. Os estudos de gênero 

partem de um ponto comum da subordinação das mulheres ao homem para entender e 

explicitar as muitas vicissitudes como tais relações de dominação e opressão são 

elaboradas socialmente. A possibilidade de pensar as práticas materiais e, ao mesmo 
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tempo, as construções simbólicas, evitando o essencialismo biológico ou a sustentação 

exclusiva na dimensão econômica, fez com que esse conceito fosse assumido também 

pelo feminismo de base marxista, preocupado em responder à permanência de relações 

de opressão entre homens e mulheres, mesmo em contextos econômicos e políticos 

diferenciados.  

Segundo a autora Scavone (2008) o conceito de gênero foi construído por 

estudiosas da língua inglesa, como, por exemplo, Gayle Rubin, antropóloga e feminista. 

Em um de seus primeiros textos sobre a questão que se tornou um dos clássicos na área, 

The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex, Rubin procurou 

responder teoricamente à recorrência da opressão e subordinação social das mulheres 

com base em um diálogo crítico com a teoria antropológica de Lévy-Strauss, com a 

psicanálise freudiana e com o marxismo.  

Para as autoras Yannoulas, Teixeira e Diniz (2008) o conceito de gênero surge da 

tentativa de compreender como a subordinação é reproduzida e a dominação masculina 

é sustentada em suas múltiplas manifestações, buscando incorporar as dimensões 

subjetivas e simbólicas de poder, para além das fronteiras materiais e das conformações 

biológicas. Gênero é relacional e, nesse sentido, um gênero só existe em relação com o 

outro. Essa característica permite considerar que tanto o processo de dominação quanto 

o de emancipação envolvem relações de interação, conflito e poder entre homens e 

mulheres. Numa perspectiva política, nos obriga a ampliar o olhar sobre os atores. Mais 

espantoso é que a maneira como as mulheres, mesmo plenamente conscientes da 

opressão, da desigualdade da divisão do trabalho doméstico, continua a se incumbir do 

essencial desse trabalho doméstico, inclusive entre as militantes feministas, 

sindicalistas, políticas, plenamente conscientes dessa desigualdade.  

O problema dessa forma deixa de ser apenas das mulheres, requerendo 

alterações nos lugares, práticas e valores dos sujeitos em geral. Essas questões de 

gênero contribuíram para incorporar na agenda feminista e também nas agendas 

institucionais a luta no plano da cultura e da ideologia, fornecendo um espaço para a 

subjetividade na construção e reprodução dos lugares e significados socialmente 

identificados com o masculino e o feminino. 

Sendo assim, a despeito do pessimismo acendido pelo conservadorismo dos 

tempos atuais, o feminismo e os estudos de gênero, sejam enquanto modo de 



‘ 

26 
 

pensamento seja enquanto conjunto de práticas políticas, sociais e sexuais, tem 

contribuído enormemente para a crítica social contemporânea no que tange as 

desigualdades entre homens e mulheres em sua totalidade. 

 Para além da desconstrução desses padrões de sociabilidade e das configurações 

ideológicas, conceituais, políticas, sociais e sexuais que organizam nosso mundo, o 

movimento feminista deu visibilidade às formas perversas da exclusão que operam no 

mundo. Há que se destacar a contribuição do movimento feminista e dos estudos de 

gênero à ciência; introduzindo assim as discussões não apenas relativas às mulheres, 

mas ampliadas às relações de gênero, dessa maneira buscando por transformações no 

padrão de sociabilidade dos sujeitos e suas mais diversas problematizações. 
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Capítulo 2 

Questão de Gênero e Trabalho 
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Na contemporaneidade, o mundo do trabalho sofre um intenso processo de 

precarização das relações de trabalho. De acordo com Harvey (2008) esse processo é 

inerente ao capitalismo, que apresenta na contemporaneidade um processo de 

reestruturação dada a compressão espaço-tempo possibilitada pelo amplo 

desenvolvimento tecnológico e que coincide com a crise do fordismo7.  

Segundo Harvey (2008), o modelo fordista entra em crise pela rigidez que o 

sistema de produção mostra em absorver as mudanças nas demandas do mercado que o 

próprio capital gera, bem como a tendência à baixa da produtividade. Neste contexto, as 

conseqüências foram o desemprego e condições de trabalho mais flexíveis, com alta 

rotatividade do emprego (sem a segurança dos contratos da era fordista) em unidades de 

produção descentralizadas, que em relação ao sistema fordista permitem um 

encurtamento do tempo de retorno do capital, motivo pelo qual essa organização 

flexível da produção8 se torna mais competitiva. 

Nenhuma das mudanças descritas na forma de experimentar o tempo e o espaço 

teria sentido sem atender à mudança radical na maneira como o valor é representado 

pelo dinheiro. A partir de 1973 o valor aparentemente aparece descentrado da produção 

real, Com isso, o capital financeiro cria o fetiche da independência da esfera da 

produção. Ao mesmo tempo, a crescente formação de capital fictício (as grandes bolhas) 

aceleram o processo de inflação originando mais incerteza e insegurança quanto ao 

significado da representação do valor, Para tanto, foi preciso que o modo de produção 

fordista fosse substituído por uma forma flexível que permite ao capital maior 

flexibilidade espacial e territorial. 

Nos marcos desta flexibilização novas questão atravessam o corte de gênero. Se 

no caso da produção taylorista identificamos formas de exploração do trabalho 

feminino, que segundo Hirata (2002), dava-se pela facilidade de as mulheres aceitarem 

as rotinas mais exaustivas do trabalho taylorista. Na fase flexível com o aumento do 

setor de serviços passa a se demandar as mulheres a inserção em atividades que em tese 

se identificariam com seus próprios papéis sociais. Ou seja, a paciência, o consenso, a 

inteligência emocional tomadas como caracterísiticas exclusivamente femininas e que 

                                                
7
 O fordismo, mais que um novo tipo de organização da força de trabalho, é um novo estilo de vida, caracterizado 

pela produção e consumo de massas, com altos salários e um Estado que assume a responsabilidade sobre amplos 
setores de serviços. 
8 No modo de acumulação flexível se comprime a experiência do tempo (na produção e no consumo) e do espaço 
(fragmentação), sendo que o segundo adquire prioridade sobre o primeiro. 
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lotam o mercado de serviço de mulheres em setores como os Call Centers, etc. Este 

fenômeno de inserção diferencial dos homens e das mulheres nos espaços do mercado 

de trabalho tem acontecido de maneira bem distinta e essa inserção diferenciada 

denomina-se segmentação ou segregação dos mercados de trabalho baseada em gênero 

(Yannoulas, 2002) 

Nos marcos da acumulação flexível a demanda pela força de trabalho feminina 

se mantém e assume novas características. Harvey (2008) faz uma análise situando a 

condição das mulheres e segundo o autor as novas estruturas de mercado de trabalho 

facilitam muito a exploração da força de trabalho feminina em atividades de tempo 

parcial, substituindo os trabalhadores homens mais bem pagos e mais difíceis de serem 

contratados, pelo trabalho feminino vulnerável em condições de remuneração baixa e 

pouca segurança no emprego. Também o retorno dos sistemas de trabalho doméstico e o 

subemprego que permite o ressurgimento de práticas e trabalhos de cunho patriarcal, 

dessa maneira explorando de forma mais intensa a força de trabalho feminino.  

A transição para a acumulação flexível foi marcada, 

na verdade, por uma revolução (de modo algum 

progressista) no papel das mulheres nos mercados e 

processos de trabalho num período em que o 

movimento de mulheres lutava tanto por uma maior 

consciência como por uma melhoria das condições 

de um segmento que hoje representamos mais de 40 

por cento da força de trabalho em muitos países 

capitalistas avançados. (Harvey, 2008, p. 146). 

No Brasil, apesar dos avanços que a sociedade tem registrado em relação à 

condição feminina, as mulheres continuam em situação de desvantagem em relação aos 

homens. No mercado formal de trabalho, além de sua participação bastante inferior à 

dos homens, elas costumam inserir-se nos assim chamados redutos femininos, menos 

valorizados, com salários mais baixos e condições precárias (Diesse, 2001; Briuschini, 

2002; Abramo, 2004).  

Yannoulas (2004) conceitua esse fenômeno como: divisão sexual do trabalho 

vertical, no qual as mulheres estão em desvantagem em relação aos homens quando 

comparadas ao nível salarial, ascensão profissional e melhores condições de trabalho. A 
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divisão sexual do trabalho horizontal é aquela em relega as mulheres a todo e qualquer 

trabalho ligado ao trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho dos cuidados, que tem sua 

função social, com atividade tradicionalmente exercida pelas mulheres. Segundo a OIT : 

A divisão sexual do trabalho não se expressa apenas na divisão 

do trabalho concreto entre homens e mulheres – produtivo e 

reprodutivo –, mas também nas normas que regulam esses dois 

âmbitos de trabalho, nas representações do feminino e do 

masculino que o acompanham, no reconhecimento social 

(desigual) de homens e mulheres que deriva dessa relação, assim 

como no seu poder também assimétrico para expressar opiniões 

e desenvolver projetos pessoais e coletivos. Incide também na 

identidade dos gêneros, isto é, nas pautas socialmente esperadas 

das condutas, valores e expectativas das pessoas conforme o seu 

sexo, que são assumidas como naturais. A explicação da 

subordinação das mulheres não reside, porém, na divisão sexual 

do trabalho em si mesma, mas sim na dicotomização e 

hierarquização do trabalho “produtivo” sobre o “reprodutivo”, 

que se traduz nas desigualdades entre homens e mulheres que se 

incorporam como elementos estruturantes dessa divisão do 

trabalho e das relações de produção. (Brasil, 2005, p. 28) 

Segundo Yannoulas (2002) as mulheres sofrem vários tipos de discriminação, 

que se distinguem em três formas em relação ao trabalho: a direta ou manifesta, ou seja, 

aquela que exclui abertamente as mulheres de um grupo em função do sexo; a 

discriminação indireta ou encoberta que é aquela em que suas práticas são admitidas 

informalmente, e que apesar de parecerem neutras, aumenta ainda mais a desigualdade 

entre as pessoas. Um exemplo desse tipo de discriminação são os anúncios de emprego 

que exigem “boa aparência”. O outro tipo de discriminação é a autodiscriminação, 

nesta a própria mulher se repreende por ter um comportamento condicionado ou 

fortemente orientado para esse tipo de atitude. O exemplo dessa alta discriminação são 

as mulheres que até então se achavam incapazes de realizar tarefas como “ser juíza de 

um jogo de futebol”, uma profissão marcada pela presença masculina, ou seja, acaba 
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tornando uma não escolha da mulher que é pautada pelas normas sociais (Yannoulas, 

2002).  

O panorama da situação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, com 

base em estatísticas oficiais, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Educação, destaca algumas das 

principais tendências da inserção laboral das brasileiras, que é marcada por progressos e 

atrasos. De um lado, a intensidade e a constância do aumento da participação feminina 

no mercado de trabalho, que tem ocorrido desde a metade dos anos 1970, de outro, o 

elevado desemprego das mulheres e a má qualidade do emprego feminino. Outro 

panorama é que o difícil acesso às carreiras e profissões de prestígio, assim como a 

cargos de gerência e diretoria de outro lado o predomínio do trabalho feminino em 

atividades precárias e informais índice que vem sendo mascarado pelo tímido aumento 

da ascensão das mulheres a cargos de direção. A permanência da responsabilidade 

feminina pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos e outros familiares indica a 

continuidade de modelos familiares tradicionais, que sobrecarregam as novas 

trabalhadoras, sobretudo as que são mães de filhos pequenos.  

  Os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 

indicadores econômicos, Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) de 2009 mostra que as mulheres que estão no mercado de trabalho possuem em 

média 9,2 anos de estudos, maior em quase 1 ano a mais que os homens, porém isso não 

reflete na questão de salários iguais para os mesmos tipos de atividade entre homens e 

mulheres. Outro dado importante é que 51,3% das mulheres estão em idade 

economicamente ativa9, mas entre as ocupadas elas possuem uma representação menor 

que a de homens 42,6%, ou seja, entre as pessoas desocupadas elas são a maioria, 

58,3% (PNAD, 2009).  

 

 

 

 

 

                                                
9  Segundo IBGE as pessoas economicamente ativa são as ocupadas e desocupadas nesse período, com mais de 10 
anos de idade. Pessoas não-economicamente ativas foram definidas como não-economicamente ativas, ou seja, 
aquelas pessoas que não foram classificadas nem como ocupadas nem desocupadas. 
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Gráfico 1: Número médio de anos de escolaridade da população brasileira e 

da população ocupada com 15 anos ou mais. 
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Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 2009 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 

Atualmente, nas seis regiões metropolitanas, elas lideram o ranking da 

desocupação (1,0 milhão). Entre os desocupados, no total das seis regiões, elas 

representavam 57,7%, enquanto que entre os homens esse contingente é de 779 mil, 

42,3%. De maneira geral, persiste ainda um elevado percentual de contratações não 

formalizadas, estando às mulheres mais sujeitas às ocupações com inserção vulnerável 

(sem proteção e direitos trabalhistas). Ainda analisando os dados de ocupação da 

população economicamente ativa, segundo a PNAD 2008, observa-se que quase 70% 

dos homens estão em algum tipo de ocupação e o nível das mulheres é bem abaixo, 

sendo 47,2%. A taxa de desemprego é também maior para elas, chegando a quase 10% 

da PEA feminina.  
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Gráfico 2: Indicadores de mercado de trabalho: desemprego, ocupação e 

atividade, segmentado por gênero. 
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Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 2008 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Nessa situação, encontram-se todas (os) as (os) assalariadas (os), sem carteira de 

trabalho assinada, empregados domésticos, autônomos que trabalham para o público e 

trabalhadores familiares. Há o predomínio das mulheres em situações de trabalho 

vulnerável, entre as mulheres ocupadas no Brasil, apenas 40 % tinham carteira de 

trabalho assinada enquanto para os homens esse percentual para os homens fica perto 

dos 50%.  

A presença das mulheres no emprego doméstico, explica, em parte, esse alto 

percentual. Esse tipo de ocupação (emprego doméstico) absorve 16,5% das mulheres 

brasileiras. Esta lógica se reflete no mercado de trabalho, no qual as mulheres 

vivenciam as situações mais desfavoráveis.  

Há de notar que nos últimos 10 a 15 anos (1992-2005) as trabalhadoras 

brasileiras obtiveram algum progresso no mercado de trabalho, embora tenham 

persistido, ao mesmo tempo, inúmeras condições desfavoráveis. No primeiro caso, 

movidas pela escolaridade – seja a de nível médio, no qual as jovens superam os jovens, 

seja a de nível superior, no qual as mulheres consolidaram presença bem mais elevada 

do que a dos homens. No segundo caso, entretanto, o maior contingente de 

trabalhadoras, mais de 30% da força de trabalho feminina, continua sendo composto por 

um grupo de ocupações precárias: empregadas domésticas – 72,7% das quais sem 



‘ 

34 
 

registro em carteira – trabalhadoras não remuneradas e aquelas que trabalham para o 

próprio consumo e o consumo familiar, principalmente no setor agrícola (IBGE, 2006).  

No que tange à remuneração segundo os grupos de horas semanais trabalhadas, 

mais uma vez se constata que, tanto em 1992 como em 2006, as mulheres sempre 

ganham menos do que os homens, observamos que, em 1992, as mulheres ganhavam 

61,6% do rendimento médio mensal dos homens, em 2006 a diferença caiu em 9% 

passando para 71,2% do rendimento dos homens. O diferencial de rendimentos entre os 

sexos, segundo anos de estudo, revela com clareza a discriminação sofrida pelas 

mulheres, apesar do nível de escolaridade feminina ser mais elevado do que o 

masculino, como já foi comentado neste texto. Entre os mais escolarizados de ambos os 

sexos, aquela discriminação parece ainda mais evidente: na faixa de 15 anos e mais de 

estudo, que correspondem ao ensino superior, 62% dos homens, mas apenas 35% das 

mulheres ganhavam mais de cinco salários mínimos em 2005 (Hirata, 2007).  

Quando traçamos a linha de salários percebemos que elas estão em média nos 

últimos seis anos recebendo 66% da remuneração dos homens para exercerem os 

mesmos tipos de tarefas (IPEA, 2009), veja o gráfico dos rendimentos de homens e 

mulheres entre os anos de 2002 a 2008 

 

Gráfico 3: Rendimento real recebidos segundo gênero entre 2002 a 2008. 
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Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2009. 
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Dessa forma as mulheres ainda continuam tendo menores salários, e ainda sendo 

a maior responsável pelos serviços domésticos, 90% das mulheres que trabalham fora 

de casa, são responsáveis pelo serviço doméstico. Segundo o censo de 2010, outro dado 

alarmante para as disparidades de gênero no mundo do trabalho no Brasil é que os 

setores de atividades que mais empregam as mulheres são aqueles ligados a serviços 

sociais, serviços domésticos e educação, veja gráfico 1.: 

 

Gráfico 4: Taxa da população ocupada, por gênero, nos setores de trabalho. 

77,96%
91,68% 92,82%

68,53%
83,63%

96,26%

66,58%
53,00%

87,94%

55,66%
62,57%

22,13% 27,81%

46,16%

7,50%

22,04%
8,32% 7,18%

31,47%
16,37%

3,74%

33,42%
47,00%

12,06%

44,34%
37,43%

77,87% 72,19%

53,84%

92,50%

A
g

ri
c

u
lt

u
ra

, p
e

c
u

á
ri

a
, s

ilv
ic

u
lt

u
ra

P
e

sc
a

In
d

ú
st

ri
a 

e
x

tr
a

ti
v

a

In
d

ú
st

ri
a

 d
e

 t
ra

n
sf

o
rm

aç
ã

o

P
ro

d
u

ç
ã

o
 e

 d
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 d
e

 

e
le

tr
ic

id
a

d
e

, g
á

s 
e

 á
gu

a

C
o

n
st

ru
ç

ã
o

C
o

m
é

rc
io

A
lo

ja
m

e
n

to
 e

 a
lim

e
n

ta
ç

ão

T
ra

n
sp

o
rt

e
, a

rm
a

ze
n

a
g

e
m

 e
 

c
o

m
u

n
ic

a
ç

ão

In
te

rm
e

d
ia

çã
o

 f
in

an
c

e
ir

a

A
d

m
in

is
tr

a
ç

ão
 p

ú
b

li
ca

, 
d

e
fe

sa
 e

 

se
g

u
ri

d
a

d
e

 s
o

ci
a

l

E
d

u
ca

ç
ão

S
a

ú
d

e
 e

 s
e

rv
iç

o
s 

so
c

ia
is

O
u

tr
o

s 
se

rv
iç

o
s 

c
o

le
ti

v
o

s,
 s

o
c

ia
is

 

e
 p

e
ss

o
a

is

Se
rv

iç
o

s 
d

o
m

é
st

ic
o

s

Pessoas ocupadas por setor de trabalho

Homens Mulheres

 
Fonte: Censo demográfico, 2010- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 

Outro assunto bastante debatido a respeito do mundo do trabalho perpassando com 

as questões de gênero é a responsabilização do trabalho doméstico. Segundo Hirata 

(2007) a posição diferencial de homens e mulheres no espaço doméstico é um elemento 

central na determinação das chances de cada um no mercado das carreiras, dos postos 

de trabalho e dos salários, uma vez que o trabalho doméstico é tido como, por assim 

dizer, uma atividade de responsabilidade feminina em troca dos mínimos para seu 

sustento.  

Entretanto, há uma entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho, junto com a 

reemergência do movimento feminista como articulador de um novo discurso sobre a 
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condição das mulheres. Porém, apesar das mulheres estarem ingressando no mercado de 

trabalho, alçando melhores cargos e salários, ao mesmo tempo expande a flexibilização 

das relações de trabalho, que cresce junto o número de mulheres nos setor informal de 

trabalho e totalmente precarizados, ocorrendo então um mascaramento da verdadeira 

situação de opressão das mulheres no mercado de trabalho. 
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Capítulo 3 

Mecanismo Institucional de Política de Gênero 
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A relação entre a questão de gênero e o surgimento das políticas públicas sociais 

ganhou força quando os estudos de gênero passaram a ser discutidos em diversas 

convenções, conferências seminários nacionais e internacionais, ou seja, passou a ser 

uma questão central nos debates internacionais.  

Em 1968, o Brasil ratificou a Convenção nº 100, 1951, e nº 111, 1958 da OIT, 

que trata da promoção da igualdade de oportunidades e do combate à discriminação no 

emprego e profissão respectivamente. A convenção da OIT nº 3, de 1919, também foi 

ratificada pelo Brasil. Nesta convenção incluía o direito a licença maternidade, pausas 

para amamentação, pagamento de benefícios médicos, além de proibir a demissão de 

gestantes e lactantes. 

A primeira Convenção Mundial para tratar da situação das mulheres aconteceu 

em 1975, na Cidade do México, onde foi promulgada a Década da mulher: 1975-1985. 

Em 1979, foi assinada a Convenção para Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, que em 1999 contava com a assinatura de 163 países. 

A segunda conferência mundial foi em Copenhagem, em 1980, onde foi 

estabelecido o plano de ação para a metade final da década. Nairóbi, no Quênia, abrigou 

a de 1985, onde se estabeleceu uma estratégia para empoderamento10 das mulheres até 

2000. 

A IV Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, realizada em 1995, em 

Beijing, aprovou uma plataforma de ação para o fortalecimento das mulheres, propondo 

que as questões relativas à promoção da equidade de gênero fossem incorporadas com o 

tema transversal em todas as políticas publicas dos governos ali presentes. Os países 

participantes, inclusive o Brasil, comprometeram-se a desenvolver ações para o 

fortalecimento das mulheres como a capacitação para o trabalho, estímulo à participação 

política, proteção social e medidas contra todas as formas de discriminação. O ponto 

chave desta IV conferência trata da criação de órgão dos governos responsáveis pela 

formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas a questão de 

gênero. 

No Brasil, em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Direito da Mulher 

(CNDM). O CNDM é um órgão colegiado de caráter deliberativo que tem por 
                                                
10 O termo empoderamento provém do inglês empowerment. No contexto dos Estudos de Gênero, refere-se à 
potencialidade profissional das mulheres, aumentando sua informação, aprimorando suas percepções e trocando 
idéias e expressando sentimentos. Seu objetivo mais amplo é fortalecer as capacidades, habilidades e disposições para 
o exercício legítimo do poder.  (Yannoulas, 2004) 
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finalidade promover em âmbito nacional políticas públicas voltadas ao combate de 

todas as formas de discriminação contra as mulheres (Yannoulas, p. 77, 2003). 

O CNDM foi muito ativo durante os quatro primeiros anos, depois com os cortes 

orçamentários levaram a renúncia coletiva dos conselheiros e da equipe técnica. Em 

1997 o CNDM é novamente estruturado, em virtude da IV Conferência em Beijing. 

Porém passa a ser um órgão de menor representatividade dentro do Ministério da Justiça 

(MJ). Em 2000 ocorre um grande corte da estrutura funcional do conselho e este fica 

diretamente subordinada à Secretária de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. 

Vale ressaltar também que em 1984 o Brasil assina a Convenção sobre 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres aprovada pela ONU 

em 1979, porém apesar da existência desta assinatura aos acordos internacionais, a 

desigualdades nas relações de gênero se matem, justamente por existir um padrão de 

sociabilidade dos papéis desenvolvidos pelos homens e pelas mulheres, que não são 

rompidos apenas na esfera dos acordos e convenções. 

A Cúpula do Milênio, evento promovido pela ONU em Setembro de 2000 – o 

maior encontro de dirigentes mundiais até então realizado, que contou com a 

participação de 147 chefes de Estado. O resultado do evento foi expresso na Declaração 

do Milênio, documento referenciado por 191 países que estabelece um consenso sobre 

os graves problemas atuais da sociedade e o compromisso de enfrentá-los. Para avançar 

na direção da solução desses problemas, a Cúpula do Milênio estabeleceu um programa 

mínimo de oito pontos – as metas do milênio – com objetivos de serem alcançados até o 

ano de 2015. Dentre essas metas está a de promover a igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres, com objetivo de eliminar a disparidade entre os sexos nas 

taxas de escolaridade e ocupação, aumentar o rendimento das mulheres ocupadas e 

reduzir as diferenças salariais entre homens e mulheres. Sendo assim, a promoção da 

equidade de gênero entre os sexos e da autonomia das mulheres é uma dessas metas.  

No Brasil, há vários dispositivos constitucionais e legais que protege o trabalho 

da mulher contra discriminação no mercado de trabalho que estão dispostos nas 

primeiras leis trabalhistas, normas cujo conteúdo visava justamente à proteção do 

trabalho da mulher. Esta proteção assume alguns aspectos fundamentais: proteção à 

maternidade, proteção em relação ao salário, proteção referente à jornada de trabalho e 

proteção em relação ao tipo de trabalho realizado. 
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A Constituição Federal assegura à mulher, em seu art. 7º, XVIII, "licença à 

gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias", já 

no XX “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei”. O período desta estabilidade se inicia com a confirmação da 

gravidez e estender-se-á até cinco meses após o parto e estabeleceu que durante o 

período de afastamento da mulher. A empregada continuará a ser remunerada, apesar de 

não prestar serviço, através do benefício previdenciário Salário-Maternidade, que 

atualmente, pelos termos do art. 71 da Lei nº 8.213/91, é pago diretamente a segurado 

pelo órgão gestor da Previdência Social.  

O art. 7º, XXX, da Constituição Federal, dispõe: "proibição de diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil". Ou seja, as mulheres, exercendo um trabalho de igual valor, deve r 

ser remuneradas no mesmo nível de remuneração dos demais empregados, sem 

qualquer discriminação por causa do sexo. Na CLT, essa norma é abordada de maneira 

semelhante no art. 461 da CLT: "Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 

prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem 

distinção de sexo, nacionalidade ou idade".  

Quanto à jornada de trabalho, não há distinção em relação à jornada de trabalho 

dos homens. Sendo nos termos da Constituição Federal de oito horas diárias e 44 

semanais. 

O art. 373-A, incluído na CLT pela Lei nº 9.799/99, não menos importante 

também faz referencia as discriminações do trabalho da mulher e dispõe de forma a 

proteger o trabalho feminino: 

Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as 

distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de 

trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos 

trabalhistas, é vedado: I - publicar ou fazer publicar anúncio de 

emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou 

situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser 

exercida, pública e notoriamente, assim o exigir; II - recusar 

emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão 

de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, 
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salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente 

incompatível; III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação 

familiar como variável determinante para fins de remuneração, 

formação profissional e oportunidades de ascensão profissional; 

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para 

comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou 

permanência no emprego; V - impedir o acesso ou adotar 

critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação 

em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, 

cor, situação familiar ou estado de gravidez; VI - proceder ao 

empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias. Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta 

a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento 

das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em 

particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam 

a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições 

gerais de trabalho da mulher. (Brasil, 1943)  

Segundo Yannoulas (2003) estes dispositivos legais não garantem, diretamente o 

fim da discriminação ao trabalho; para tanto outros fatores são determinantes para a 

promoção da igualdade de gênero no País. Assim, alinhado as tendências mundiais  

atendendo as recomendações da Convenção n.º 111 da OIT e aos compromissos 

assumidos pelo Brasil na IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher e na 

Cúpula do Milênio, o governo brasileiro vem dispensando especial atenção à promoção 

da equidade de gênero, criando em 2003, a Secretaria Especial de Política para 

Mulheres (SPM) para tratar destas questões.  

 A criação da SPM foi uma resposta a uma antiga reivindicação do movimento 

das mulheres. Pode ser considerado o principal avanço institucional do primeiro 

mandato do governo Lula no âmbito da promoção da igualdade de gênero e um impulso 

importante para o fortalecimento do tema nas políticas públicas, assim como para a 

possibilidade de concretização de outros avanços institucionais que marcaram o 

período: a realização da I Conferencia nacional de Políticas para as mulheres, em 2004, 

a elaboração do I Plano Nacional de política para Mulheres, a multiplicação e 



‘ 

42 
 

organismos de política para as mulheres no âmbito dos governos estaduais e municipais 

e o fortalecimento, ainda que insuficiente, do tema no Plano Plurianual de Governo 

(PPS) 2004 – 2007. 

A SPM constitui assim uma iniciativa importante do governo federal brasileiro 

no sentido de assumir um papel mais relevante na promoção da igualdade de gênero. 

Com isso além de abrir caminho para uma ampliação da presença dessa perspectiva nas 

políticas públicas, contribui também para delimitar mais claramente a diferença entre o 

papel do Estado, do governo e dos movimentos feministas. 
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CAPÍTULO 4 

Análise do Programa Pró-Equidade de Gênero na 

Caixa Econômica Federal 
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4.1 O Programa Pró-Equidade de Gênero 

No mundo do trabalho, as diferenças salariais e o acesso desigual de homens e 

mulheres aos cargos de chefia e direção revelam de forma inquestionável uma 

discriminação presente no mundo inteiro. Com a finalidade de contribuir para 

eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e 

permanência no emprego, e de estimular práticas de gestão que promovam a igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres dentro das empresas, a SPM lança o 

Programa Pró-Equidade de Gênero. 

O objetivo geral do Programa Pró-Equidade de Gênero da SPM consiste em 

desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e cultura organizacional para 

alcançar a Equidade de gênero no mundo do trabalho (Brasil, 2005). O Selo Pró-

Equidade de Gênero visa à promoção da cidadania e a difusão de práticas exemplares 

entre as empresas. É também um instrumento que evidenciará o compromisso da 

empresa com a Equidade de gênero. 

O Programa é coordenado pelo Comitê Pró-Equidade de Gênero, integrado por 

representantes da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministério 

do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério Público do Trabalho (MPT), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher (UNIFEM) e Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM), além de quatro especialistas convidadas. 

O Programa também é apoiado por um Comitê Ad Hoc, formado por integrantes 

de núcleos de estudos de gênero de universidades públicas, instituído com o objetivo de 

qualificar ainda mais o processo de assessoramento, monitoramento e implementação 

dos planos de ação definidos pelas empresas e instituições participantes. 

Não existe, ainda, país algum que tenha eliminado as desigualdades de gênero 

em todos os campos das suas atividades. A Equidade é um dos princípios da Política 

Nacional para as Mulheres, aprovado na I e II Conferências Nacionais de Políticas para 

as Mulheres, e reitera o acesso de todas as pessoas aos direitos universais e a adoção de 

ações afirmativas voltadas para grupos historicamente discriminados. 

Entre as diretrizes desta mesma Política Nacional está o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado na implementação de políticas que incidam na divisão social 

e sexual do trabalho; que priorizem a promoção de relações de trabalho não 
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discriminatórias em razão de sexo, raça ou etnia, entre outras; e que assegurem a 

equidade salarial entre homens e mulheres e o acesso das mulheres a cargos de direção 

(Brasil, 2007). É para dar conseqüência prática aos princípios e diretrizes desta Política 

que o primeiro capítulo do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, intitulado 

“Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social” tem 

como uma de suas principais ações o Programa Pró-Equidade de Gênero. 

Este Programa tem como objetivos específicos: 

• Conscientizar e sensibilizar dirigentes, empregadores/as e trabalhadores/as para 

a promoção da igualdade de gênero e estimular práticas de gestão que 

promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro das 

organizações; 

• Criar a rede pró-equidade de gênero; 

• Construir um banco de boas práticas de gestão que possibilite a troca de 

experiências de promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho (Brasil, 

2009). 

A adesão ao Programa é voluntária, não gera obrigações e permite a 

implementação de medidas de Equidade, articuladas estrategicamente, que promovam 

um ambiente de trabalho motivador, favorecendo a gestão empresarial. Após a adesão a 

empresa ou instituição preenche a Ficha Perfil que permite um diagnóstico básico da 

organização. A partir deste diagnóstico é elaborado o Plano de Ação a ser implementado 

no âmbito interno da empresa ou instituição, estruturado em dois grandes eixos: gestão 

de pessoas e cultura organizacional. Este Plano de Ação é pactuado entre a empresa ou 

instituição e o Comitê Pró-Equidade de Gênero (Brasil 2009).  

O cumprimento das ações programadas habilita a empresa a ser distinguida com 

o Selo Pró-Equidade de Gênero. O Selo Pró-Equidade é um atributo de destaque e 

distinção da empresa como entidade comprometida com a Equidade de gênero no 

mundo do trabalho. A empresa poderá utilizar o Selo Pró-Equidade nos seus 

documentos e expedientes internos e externos e em campanhas e peças de promoção 

institucionais. 
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4.2 – A Caixa Econômica Federal 

No Brasil, embora haja, cada vez mais, a presença das mulheres no mercado de 

trabalho, sua inserção para o exercício profissional continua a ser marcada por situações 

adversas, nas quais diferenciações e discriminações fundadas no trabalho reprodutivo, 

na origem social, na raça/etnia, impõem às mulheres desigualdades expressivas em 

relação aos homens em sua inserção produtiva. 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, como é apontada em 

muitos estudos sobre o tema, tem sido caracterizada através do tempo pela marca da 

precariedade, que tem atingido uma importante parcela de trabalhadoras. Entretanto, no 

contraponto das ocupações precárias, mulheres instruídas, além de continuar marcando 

presença em tradicionais “guetos” femininos, como o magistério e a enfermagem, têm 

adentrado também áreas profissionais de prestígio, como a medicina, a advocacia, a 

arquitetura e até mesmo a engenharia, tradicionalmente reduto masculino. Esta poderia 

ser considerada uma das faces do progresso alcançado pelas mulheres, no que tange à 

sua participação no mercado de trabalho. 

A Caixa Econômica Federal, mais conhecida como Caixa foi criada em 1861, é 

uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do 

Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, com 

sede e foro na capital da República.  

A empresa possui sua sede no Distrito Federal e sua rede de atendimento está em 

toda extensão do território nacional. De acordo com a pesquisa documental, a Caixa tem 

por sua missão: atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do 

País. Interessante notar que além de uma missão, a empresa ressalta como valores na 

atuação: sustentabilidade econômica, financeira e socioambiental; valorização do ser 

humano; respeito à diversidade; transparência e ética com o cliente; reconhecimento e 

valorização das pessoas que fazem a Caixa e a eficiência e inovação nos serviços, 

produtos e processos.  

Atento aos terceiro e quarto valor da empresa supracitados e também ao desafio 

estratégico: Ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, a 

empresa aderiu ao programa pró-equidade de gênero, em 2005, e tem por objetivo maior 

desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional visando 

alcançar a equidade de genero dentro da empresa. 
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Na primeira edição do programa que se realizou entre os anos de 2005 e 2006, a 

Caixa aderiu em novembro e no mês seguinte foi realizado um diagnóstico pela área 

gestora do programa, a GERSE – Gerência Nacional de Responsabilidade Sócio 

Empresarial, que serviu como base norteadora para a elaboração do Plano de Ação. 

Pelo que observamos este diagnóstico realizado pela GERSE em dezembro de 

2005, levantou informações sobre o quadro de pessoal que se expressava da seguinte 

forma, conforme podemos ver na tabela 1: 

 

Tabela 1: Taxa de ocupação dos cargos em comissão e de gestão, separados 

por sexo, no ano de 2005 e 2006 na Caixa Econômica Federal 

Homens Mulheres Homens Mulheres
Total de empregados 52,75% 47,25% 53,02% 46,98%
Cargos de chefia/gerência 61,20% 38,80% 60,51% 39,49%
Cargo em comissão 53,41% 46,59% 54,28% 45,72% 

2005 2006

 

Fonte: Sistema de Recurso Humano da Caixa – Consultado em 04/2011. 

 

Conforme podemos observar naquela época havia pouco mais homens que 

mulheres no quantitativo total de empregados na empresa. Porém as diferenças de 

acesso aos cargos de chefia são expressivas. Vale esclarecer também que cargos ditos 

como cargos em comissão são qualquer atividade exercida como técnico, porém com 

gratificação.  

A partir deste diagnóstico, foi elaborado o plano de ação e o foco das ações 

realizadas estava voltado ao acesso das mulheres aos cargos gerenciais. Estas ações 

foram dividas em três grandes blocos (comunicação; gestão de pessoas e cultura 

organizacional) e estava voltada a conscientização dos empregados quanto das 

diferenças de gênero no mercado de trabalho e como elas se expressam na realidade da 

empresa. 

Nos relatórios e atas a respeito do desenvolvimento do programa, observamos 

que a GERSE lançou um material de sensibilização para toda empresa que consistia em 

uma apresentação baseada nos dados sobre gênero e trabalho da OIT, onde os dados 

mostravam as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho, como de 

acesso aos cargos de maior renumeração, taxa de desemprego, diferenças salariais para 
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atividades iguais, dentre outros. Essa apresentação foi repassada a todas as unidades, 

para que os gestores pudessem reunir suas equipes e realizar uma “roda conversa” sobre 

as questões do gênero na empresa. Porém não se sabe qual a efetividade dessa ação, e 

qual o percentual de realização dessas atividades em toda a empresa. 

Outra ação, que observamos durante nossa pesquisa, foi a criação do indicativo 

Pró-Equidade de Gênero que publica mensalmente o percentual de mulheres sobre o 

total de empregados, e o quantitativo e também o percentual de mulheres em cargos 

gerenciais, chefia de unidades e chefia estratégica de unidades11.  Esses indicadores são 

usados para subsidiarem a construção de políticas e ações de público interno que 

funcionam como um instrumento de avaliação da equidade de gênero nas unidades. 

A segunda edição do programa que ocorreu entre os anos de 2007 a 2008, a 

Caixa apresentou como objetivo em seu Plano de Ação desenvolver e implementar 

política, programa e ações que promovam a equidade de gênero e raça no ambiente de 

trabalho da empresa, que contribuam para a promoção da diversidade, por meio da 

igualdade de oportunidades, formação e sensibilização de seus empregados e da 

sociedade. E a partir dessa edição que as ações começam a tomar concretude, são 

realizadas palestras a respeito da temática voltada aos empregados.  

Na pesquisa documental, a GERSE, disponibilizou um relatório de reuniões que 

aconteceram em todas as unidades, que consistia em uma apresentação, que tinha por 

objetivo a sensibilização sobre a condição das mulheres e a dupla jornada de trabalho 

Outra ação que nos foi apresentada foi a confecção da Cartilha de Gênero que fora 

distribuída aos empregados, com a finalidade de fomentar a discussão sobre a 

importância das ações pró-equidade de gênero e suscitando o debate e reflexão sobre as 

desigualdades de gênero. Essa cartilha, segundo a GERSE, também está disponível 

eletronicamente na intranet.  

Em 2007, foi instaurada a comissão Nacional e as comissões regionais de Pró-

Equidade de Gênero que tinha como resultado esperado a ampliação da discussão em 

lócus específico para tratar das questões de gênero na empresa, e também as comissões 

regionais que tem mandato bianual e é formada meio de processo eletivo.  

                                                
11 É tido por cargo de gerência qualquer cargo onde o sujeito exerce o papel de gestor de equipes de 
trabalho, ou seja, gestor de pessoas e ou de rotinas de trabalho. Como cargo de gerência estratégica ou 
chefia de unidade são cargos onde o sujeito comanda uma unidade de trabalho, sendo essa unidade uma 
gerência, superintendência, vice-presidência, diretoria ou a presidência da empresa. Esses cargos são tidos 
como estratégicos por tomadas de decisões que possam mudar as características da empresa. 
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Em 2009 a Caixa aderiu a terceira edição do programa que aconteceu no período 

de 2009 a 2010, o foco principal do plano de ação foi de aumentar a participação das 

mulheres nos cargos estratégico, promover a saúde da mulher e do homem e estimular a 

reflexão sobre a importância da participação masculina no âmbito privado no 

compartilhamento de tarefas, ou seja, incentivar a participação do homem no trabalho 

reprodutivo. 

Porém, ao final da etapa desta 3ª edição, ao analisar os dados de equidade de 

gênero na empresa, observamos que os índices da participação das mulheres em cargos 

de gestão não tiveram mudanças significativas, perpetuando as desigualdades no acesso, 

como podemos observar facilmente na tabela 2 abaixo: 

  

 Tabela 2: Mapeamento quantitativo das mulheres da CAIXA, em especial 

na ocupação de cargos de gerência e gerência estratégica (dado referente à 

Abril/2010) 

 

Abril 2010 Mulheres % Total

Total de Empregados 37.822      46,29% 81.711      

Total de Cargos Gerênciais 6.107        39,54% 15.444      

Total de Cargos de Gererência Estratégica 55             19,64% 280            
Fonte: Sistema de Recurso Humano da Caixa – Consultado em 05/2011. 

 

Em abril de 2011, a situação na empresa não mudou muita coisa em relação ao 

ano anterior. Num total de 83.856 empregados, 38.399 são mulheres. Destas 

trabalhadoras 6.820 estão em cargos gerenciais, ou seja, representa 39% destes cargos 

gerencias. Nas gerências estratégicas esse índice cai para 20,83% do total dos cargos, 

conforme podemos observar no gráfico 05 e 06 respectivamente. 
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Gráfico 5: Taxa de Ocupação dos Cargos Gerencias na Caixa – Abril 2011. 

 
Fonte: Sistema de Recurso Humano da Caixa Econômica Federal -04/2011. 

 

Gráfico 6: Taxa de Ocupação dos cargos de Gerência Estratégica na Caixa – 

Abril/2011. 

Homens

74%

Mulheres

26%

Taxa de Ocupação dos cargos de Gerência 

Estratégica na Caixa – Abril/2011

 
Fonte: Sistema de Recurso Humano da Caixa Econômica Federal -04/2011. 

 

Percebemos que apesar do aumento expressivo de números total de empregados 

Caixa, há uma tendência em manter o percentual de empregadas em cargos de chefia de 

unidades, desde a primeira participação no programa em 2005. Dessa forma há uma 

continuidade dos índices de desigualdade de gênero no que tangue a participação nos 
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cargos de gestão e também da gestão estratégica - considerada pela empresa como a 

“alta gestão”. Os dados acima, afirma que praticamente ¼ a representação das mulheres 

como gestoras de unidades de negócios e administrativas.  

Essa realidade pode ser explicada por uma vez que são estabelecidos padrões de 

sociabilidade, que interferem diretamente na escolhas dos profissionais para ocuparem 

tais postos de trabalho. Embora haja um empenho feito pela área gestora em sensibilizar 

a empresa como um todo da importância das questões de gênero, ainda existe uma 

resistência ao acesso das mulheres aos cargos estratégicos, pois são cargos preenchidos 

por indicação.  

Não há nenhuma avaliação de competência, revelando a existência de uma 

resistência por parte do alto escalão da empresa em criar esse tipo de oportunidade, o 

que revela bem que as mulheres são oprimidas historicamente e assim como existe a 

dificuldade de considerar um universo valorativo e de reconhecimento das mulheres em 

patamares de igualdade em relação aos homens. Existe, dessa forma, uma dificuldade da 

plena implementação do objetivo central do Programa Pró-Equidade de Gênero, 

podemos observar na fala de uma das entrevistadas que esse sistemática de acesso a 

estes cargos diminui as oportunidades das mulheres em exercê-lo: 

Fica extremamente complicado você ter acesso a 

estes cargos, porque a escolha não depende somente 

da sua competência, além dela há vários critérios 

pessoais envolvidos. Hoje, nossos vice-presidentes 

são todos homens, e provavelmente quando surgirem 

os diretores não me surpreenda que todos também 

sejam homens. Apesar das campanhas de equilíbrio 

de gênero nos cargos de gestão, na ideologia das 

pessoas aqui, são eles os únicos aptos a exercerem 

cargos de gestão e as mulheres cabem o papel de 

exercer assessoria ou cargos técnicos. (Entrevistada 

02) 
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4.3 – Limites e Possibilidades do Programa Pró-Equidade de Gênero na Caixa 

Econômica Federal 

 

A partir do exposto e a partir da nossa análise detectamos que os resultados 

referentes ao Programa ainda se expressam de forma bem tímida dentro da empresa, não 

sendo percebidas muitas mudanças na cultura da empresa. Uma das justificativas para 

que isso ocorra, é a má divulgação do Programa dentro da própria empresa, que é 

claramente percebido muito bem nas respostas das empregadas, onde 62% das 

participantes responderam que “já ouviram falar” do programa, denotando assim, pouco 

conhecimento a respeito dos objetivos propostos e das ações realizadas.  

Outra razão que destacamos para a não realização dessa mudança e que 

detectamos durante as entrevistas se deve ao fato de que as empregadas também 

desconhecem que o Programa está voltado para desenvolver e implementar políticas que 

promovam a equidade de gênero e raça no ambiente de trabalho da Caixa e contribua 

para a promoção da diversidade por meio da igualdade de oportunidade, formação e 

sensibilização de seus empregados e da sociedade.  

Durante as entrevistas notamos que para as participantes o termo gênero esta 

associado somente às diferenças sexuais, ou seja, o que difere biologicamente os 

homens e as mulheres, dessa maneira ficou evidente que as empregadas não tinham 

clareza do objetivo central do Programa e porque ele é desenvolvido na empresa. 

Nossas considerações acerca disso demarcam claramente nosso entendimento de 

que não basta à empresa está inserida no Programa, deve haver uma maior 

sensibilização junto ao corpo de empregado quanto da existência do mesmo, seus 

objetivos e também da realização de suas ações. Muitas das empregadas entrevistadas 

não conseguem citar as ações que foram desenvolvidas, como: o ciclo de palestras, 

campanhas em prol da saúde da mulher, as apresentações desenvolvidas a nível 

gerencial, ou da própria cartilha, onde algumas revelaram que receberam a cartilha, mas 

que não fizeram a leitura da mesma.  

A partir de toda a construção do nosso trabalho percebemos que existe 

paradoxalmente uma ligeira satisfação das empregadas quanto ao desenvolvimento do 

Programa. Perguntadas sobre que nota daria ao Programa entre 1 (Muito ruim) até 5 
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(Muito bom), a média foi 3. Na análise feita neste trabalho este o número está associada 

diretamente ao pouco conhecimento das ações realizadas e também do pouco 

entendimento sobre os objetivos.  

Com relação às ações realizadas, as entrevistadas deram maior destaque a 

campanha de “Equilíbrio de gênero nos cargos de gestão”, essa campanha foi lançada 

no ano de 2010, e premia as gerências que possui um equilíbrio no número de homens e 

mulheres nos cargos gerenciais. 

“A idéia de criar a campanha de equilíbrio de gênero 

em cargos de gestão, para mim, é a que mais está se 

destacando. Uma vez que incentiva, por meio de 

pontos do Programa PAR12, todos os empregados 

daquela gerência que atingiu o equilíbrio homens e 

mulheres nos cargos de gestor. Eu acho isso bastante 

válido, é uma forma indireta, de pressionar e não só 

pressionar, mas também reconhecer a mulher e 

entender que ela também tem a competência 

necessária para exercer estes cargos...” (Entrevistada 

6). 

Quando perguntadas sobre a importância do Programa na vida profissional e 

pessoal, as empregadas reconhecem a necessidade da existência de políticas que visem e 

promovam a eliminação de todas as formas de discriminação, seja quanto ao acesso, 

remuneração, ascensão e permanência no emprego e a estimular práticas de gestão que 

promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres dentro da empresa. 

Paradoxalmente observamos que a partir do programa muitas têm buscado capacitar-se 

para estarem apta a exercer melhores cargos, como pode ser notado claramente na fala 

de uma das entrevistadas: 

“Não conheço o programa a fundo, mas a busca pela 

equidade de gêneros é um avanço e visa extinguir 

preconceitos e estabelecer respeito, isso é bom pra 

qualquer pessoa em todas as áreas. Até onde 

                                                
12 Programa PAR é uma política de reconhecimento e valorização do empregado, onde os empregados recebem 
pontos que são cumulativos e podem ser trocados por mais diversos produtos em lojas como: Americanas, CVC, 
recarga de celular; Magazine Luiza e dentre outras. 
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conheço, percebo que ele (programa) abre portas e 

oportunidades para todos e busca a igualdade na 

obtenção dos cargos e funções. Isso me leva a me 

capacitar e correr atrás do meu crescimento 

profissional, pois sei que terei chances e 

oportunidades.” (Entrevistada 3) 

A partir do exposto, percebemos que dentro dos objetivos proposto neste 

trabalho percebe-se que ainda há muitos limites para a plena efetivação do Programa. 

Que em nossa avaliação consiste em: 

1) O primeiro é uma melhor divulgação dos objetivos do Programa, assim como 

das ações realizadas dentro da empresa.  

2) Buscar maior participação dos empregados nas atividades desenvolvidas, uma 

vez que, algumas empregadas relataram que muitas das atividades desenvolvidas pela 

área gestora não tem caráter obrigatória com isso a participação de um percentual 

mínimo dos empregados por cada unidade. O que em outras campanhas tais como 

(código de ética, campanha HPV, campanha de inclusão social, dentre outras) exige-se 

um quórum mínimo de empregado por unidade, sendo de caráter obrigatório.  

3) Incluir no currículo do empregado a participação nas palestras, o que também 

o ocorre em outros ciclos de palestras, e nas palestras de sobre gênero e isso não ocorre. 

4) A campanha o “Equilíbrio de gênero nos cargos de gestão” passar a ser uma 

política de ação afirmativa, dessa forma saindo de uma campanha neutra que apensa 

premia para uma posição mais ativa, atuante nas questões de gênero; 

5) Tendo em vista que as questões de gênero se expressam através de 

mecanismos que são difíceis de serem desconstruídos, pois são legitimados socialmente, 

uma possibilidade é a inclusão das questões de gênero nas provas de concursos de 

seleção do quadro de pessoal da Caixa; 

6) Além do indicativo do quantitativo de mulheres na empresa, criar o indicativo 

por formação educacional, anos de estudos, quantitativo dessas mulheres em cargos de 

gestão e gestão estratégica. 

Nas respostas aos questionários, as empregadas ressaltaram que o ponto positivo 

do Programa é a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Apesar de pouco 

conhecimento das questões de gênero, há um consenso entre elas que os homens 
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possuem uma maior facilidade de acesso aos cargos de alta gerência e que essa 

facilidade está ligada diretamente ao papel atribuído as mulheres de inferioridade ao 

homem, passividade e submissão. Ou seja, apesar de não conhecerem o conceito de 

gênero, as empregadas reconhecem que a existência das questões de gênero e que elas 

não se expressam apenas no lócus da Caixa, mas nos espaços privados e públicos. 

A prática tradicionalista de escolha de empregados para cargos de alta gestão 

facilita a expressão das desigualdades entre homens e mulheres, uma vez que os cargos 

referente a gestão estratégica, ou a alta gestão, os empregados não passam por seleção, 

sendo indicados a assumirem tal postos, e não é nenhuma surpresa que justamente 

nestas funções que ocorre um maior desequilíbrio entre homens e mulheres. Ou seja, 

segundo dados da cartilha da terceira edição do programa, são nestes postos existem 

mais de 80% de homens funções de alto escalão da empresa (Brasil, 2009). 
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 Este trabalho teve por finalidade básica fazer uma análise dos limites e das 

possibilidades da política de superação das desigualdades de gênero dentro da Caixa 

Econômica Federal, num contexto das relações sociais que é extremamente reprodutor 

da desigualdade de gênero e na constituição de valores e papéis sociais que se 

explicitam também no mercado de trabalho.  

 Nesse sentido, este trabalho de conclusão de curso foi encaminhado da seguinte 

forma: primeiro fizemos o levantamento bibliográfico para que tivéssemos uma base 

sólida de conteúdo a respeito do Programa, das questões de gênero, e do feminismo não 

menos importante neste trabalho. A pesquisa teve como base o quadro permanente das 

diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho, principalmente se tratando 

no acesso das mulheres aos cargos de melhor remuneração. 

 O quadro da realidade da empresa revelou a existência de fortes limitações para 

a efetivação dos objetivos do programa Pró-Equidade de Gênero, pois diante de num 

contexto da flexibilização da força de trabalho, o mercado de trabalho configura num 

panorama que aponta para um insignificante estreitamento das diferenças que 

distinguem a participação dos universos feminino e masculino na força de trabalho. No 

contexto nacional, a força de trabalho feminina continua aumentando nos espaços do 

mercado de trabalho, mas isso não modificou o quadro de exclusão social, de baixos 

salários, ao contrário, aumentou as desigualdades sociais, a concentração de renda e a 

precarização das relações de trabalho. O estabelecimento desse cenário decorre do 

processo de reestruturação produtiva, o qual está trazendo novos contornos tanto para os 

setores produtivos quanto para o mercado de trabalho. 

 Um dos limites encontrado na nossa pesquisa foi que apesar da empresa ter 

fechado a terceira edição do programa, com o seu objetivo principal de aumentar o 

percentual de mulheres em cargos de gerência e gerência estratégica isto não ocorreu de 

fato, pois esse número se mantém, perpetuando o quadro das diferenças de acesso a 

cargo de maior remuneração. Esse dado converge para a hipótese levantada durante o 

desenvolvimento deste trabalho que se tratando das mulheres, é sabido que apenas a 

institucionalização e a execução dessa política não é o suficiente, uma vez que necessita 

de uma ação mais ativa, geralmente por via de ações afirmativas, ou seja, uma 

discriminação admissível. 



‘ 

58 
 

 Concomitantemente a isso, há a existência de um paradoxo entre a condição 

feminina e masculina no mercado de trabalho e que se retrata também na Caixa, o fato 

das mulheres elevarem de maneira decisiva o seu grau de escolaridade; requisito este 

fundamental, para acesso a cargos de maior remuneração. 

 Outro limite do Programa é o fato de apesar de ser institucionalizado, de está na 

véspera da sua quarta edição, ele é muito pouco conhecido ou mesmo reconhecido na 

sua potencialidade de superação das desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Ou 

seja, faz-se necessário esclarecer o público alvo dos objetivos do Programa, assim como 

torná-lo de fato mais público. 

 Apesar de existir o indicativo de equidade de gênero, o possível 

desenvolvimento do indicativo de gênero, não só por quantitativo de mulheres por cargo 

na Caixa, mas também por anos de escolaridade, formação acadêmica, desmascará as 

questões de gênero envolvidas nas seleções onde é avaliada a competência da 

profissional, mesmo que ainda não seja essa a forma de resolver totalmente essas 

desigualdades. Paralelamente a isso, também ressaltamos a importância da inclusão nas 

provas de concursos de questões que abrange as desigualdades de gênero, pois dessa 

forma estará pontuando as pessoas que tem uma perspectiva sobre a igualdade de 

gênero. 

 Verificamos também que o depois das participantes serem esclarecidas sobre o 

conceito de gênero, elas forneceram a nossa pesquisa dados importante no que 

concernem às questões de gênero, uma vez que, elas reconhecem a existência da 

facilidade maior dos homens a exercer função gerencial, por a eles ser atribuídos papeis 

de gestor, de chefe, de liderança, enquanto as mulheres cabem o papel de subordinação 

e passividade.  

 Ainda sobre as ações desenvolvidas pela empresa, no sentindo de acabar com as 

desigualdades de gênero, é preciso ressaltar que frente ao panorama de perpetuação dos 

indicadores de desigualdade que a Caixa passa pelos últimos seis anos, ainda assim, 

essas pequenas ações são fundamentais, contudo, é necessário rever o atual modelo de 

sensibilização. 

 Tendo em vista que as desigualdades observadas entre homens e mulheres no 

mercado de trabalho reproduzem desigualdades originárias de outras esferas das 

relações sociais, é fundamental que as ações do governo, bem como as desenvolvidas no 
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plano dos movimentos feministas, sejam bem sucedidas, pois só assim se conseguirá 

avançar de forma mais decisiva para a conformação de um cenário, onde homens e 

mulheres estejam sujeitos às mesmas condições no mercado de trabalho.  

 Ressaltamos então, que apesar dos avanços alcançados, um longo caminho ainda 

precisa ser percorrido para que o cenário acima descrito possa se configurar. Ainda que 

existam políticas e um conjunto de leis que versam sobre os instrumentos de promoção 

da igualdade de direitos entre homens e mulheres, não é o suficiente para promover o 

equilíbrio entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 
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Apêndice 1 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Instituto de Humanas – IH 

Departamento de Serviço Social – SER 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

Orientadora: Adrianyce Angélica Silva de Sousa  

Pesquisadora: Paula de Lima Bernardes 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidada a responder este questionário/entrevista para a 

pesquisa: Impactos, limites e possibilidades do Programa Pró-equidade de Gênero: uma 

análise do desenvolvimento da política de superação das desigualdades de gênero, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Paula de Lima Bernardes. 

Esta pesquisa tem como objetivo Identificar, na percepção das trabalhadoras os 

impactos, limites e possibilidades no sentido da redução superação das desigualdades de 

gênero e promoção de gênero na Caixa Econômica Federal a partir da implantação do 

Programa Pró-equidade de Gênero. 

Esta pesquisa também faz parte do trabalho de conclusão de curso de Serviço 

Social da pesquisadora, o qual será enviado em formato PDF a você via correio 

eletrônico após o termino da análise e aprovação da banca examinadora. 

Por favor, leia com atenção as questões, pois elas serão muito importantes para 

análise da redução e superação das desigualdades de gênero e promoção de gênero na 

Caixa Econômica Federal a partir da implantação do Programa Pró-equidade de Gênero. 

Não existem respostas certas e nem erradas, e após a categorização das respostas e 

tabulação dos dados todos os questionários serão desfragmentados. 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o total sigilo da sua participação. Os dados não serão divulgados de forma 

a possibilitar sua identificação.  Sua participação não é obrigatória e você poderá 

desistir a qualquer momento. 
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Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa, assim 

como você é livre para desistir de participar a qualquer momento sem qualquer tipo de 

prejuízo. 

A pesquisadora poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre a sua 

participação, agora ou a qualquer momento pelos seguintes contatos – telefone: (61) 

8161-7870 ou pelo contato eletrônico: paulalb24@gmail.com.  

Desde já agradeço a sua participação peço que em nenhum momento se 

identifique colocando o seu nome em qualquer parte deste questionário. Marque abaixo 

a alternativa correspondente a sua escolha. 

� Eu aceito participar da pesquisa  

� Eu não aceito participar. 

 

Brasília, _____ de______________ de _______. 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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Apêndice 2 
 

Questionário 

Limites e possibilidades do Programa Pró-Equidade de Gênero na CEF 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa: Limites e possibilidades do 
Programa Pró-equidade de Gênero: uma análise do desenvolvimento da política de 
igualdade de gênero na Caixa Econômica Federal. Que tem por objetivo levantar dados 
para o Trabalho Final do Curso de Serviço Social da Universidade de Brasília, 
apresentado como requisito para obtenção do grau de Assistente Social. O Programa 
Pró-equidade de Gênero objetiva promover a igualdade de oportunidades e de 
tratamento entre homens e mulheres nas organizações públicas e privadas e instituições 
por meio do desenvolvimento de novas concepções na gestão de pessoas e na cultura 
organizacional. 

 

1) Qual a sua idade?  

18 - 24 anos  

25 - 29 anos  

30 - 35 anos  

36 - 40 anos  

41 - 45 anos  

46 - 50 anos  

Mais de 50 anos  

2) Qual seu estado cívil?  

Solteira  

Casada  

Separada  

Divorciada  

Viúva  

Outros: 

3) Qual seu grau de formação?  

Ensino Médio  
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Ensino Superior incompleto  

Ensino Superior completo  

Especialização  

Mestrado  

Doutorado  

Pós-Doutorado  

4) Há quantos anos você trabalha na CEF?  

1 - 5 anos  

6 - 10 anos  

11 - 15 anos  

16 - 20 anos  

21 - 25 anos  

26 - 30 anos  

Mais de 30 anos  

5) Qual sua função?  

Sem função TBN  

Sem função TBS  

Compensador  

Auxiliar de Sustentação ao Negócio / Caixa / Secretário  

Assistente Executivo Jr / Assistente de Sustentação de Negócios Jr/ Secretário 

Executivo / Assistente de Agência / Assistente de Atendimento  

Avaliador de Penho / Enfermeiro do Trabalho  

Assistente Executivo Pl / Assistente de Sustentação de Negócios Pl  

Assistente Executivo Sr / Assistente de Conformidade  

Assistente Executivo Master / Assistente de Sustentação ao Negócio Master TI  

Consultor de Matriz / Consultor de TI  
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Auditor Sênior / Coordenador de Projetos Matriz / Gerente Administrativo  

Gerente Executivo  

Gerente Geral / Gerente do Jurídico  

Gerente Nacional  

Superintendente Nacional  

Outro:  

6) Você sabe o que é o Programa Pró-Equidade de Gênero? 

7) Existe algum tipo de atividade desenvolvida ou em desenvolvimento que visa 

promover a igualdade de gênero na empresa? (Fale um pouco a respeito)  

8) Como você analisa o desenvolvimento do Programa dentro da empresa? 

9) Você acha que o Programa pode ter alguma utilidade para a sua vida profissional 

e pessoal?  

10) Quais os pontos negativos e positivos do Programa? Por que?  

11)  Como você avalia o Programa Pró-Equidade de Gênero dentro da empresa? 
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Apêndice 3 

 

Roteiro de Entrevista 

1) Qual a sua idade? 

2) Qual seu estado civil? 

3) Qual seu grau de escolarização? 

4) Quantos anos você trabalha na empresa? 

5) Qual a sua função na empresa? 

6) Você sabe o que é o Programa Pró-Equidade de Gênero? 

7) Existe algum tipo de atividade desenvolvida ou em desenvolvimento que visa 

promover a igualdade de gênero na empresa? (Fale um pouco a respeito)  

8) Como você analisa o desenvolvimento do Programa dentro da empresa? 

9) Você acha que o Programa pode ter alguma utilidade para a sua vida profissional e 

pessoal?  

10) Quais os pontos negativos e positivos do Programa? Por que?  

11) Como você avalia o Programa Pró-Equidade de Gênero dentro da empresa? 
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Anexo 1 

 

Estrutura de Gerencial da Caixa Econômica Federal 

 

Gerências Estratégicas 

 

 

 

 

Gerências 

 

 

 

Gerências 
Estratégicas 

Gerência 
Executiva 

Gerência de 
Ponto de Venda 

Gerência de 
Atendimento 

Gerência de 
Serviços 

Presidência 

Vice-Presidências 

Diretorias 

Superintendências 

Gerências Nacionais 


