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Eu-Mulher 

 

Uma gota de leite 

me escorre entre os seios. 

Uma mancha de sangue 

me enfeita entre as pernas. 

Meia palavra mordida 

me foge da boca. 

Vagos desejos insinuam esperanças. 

Eu-mulher em rios vermelhos 

inauguro a vida. 

Em baixa voz 

violento os tímpanos do mundo. 

Antevejo. 

Antecipo. 

Antes-vivo 

Antes – agora – o que há de vir. 

Eu fêmea-matriz. 

Eu força-motriz. 

Eu-mulher 

abrigo da semente 

moto-contínuo 

do mundo. 

 

(Conceição Evaristo, 2008). 
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RESUMO 

Esse estudo de caso tece considerações sobre a desigualdade de 

gênero e raça no mercado de trabalho e propõe a descrição e análise de como 

o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça vem sendo adotado pela Caixa 

Econômica Federal, desde 2005, com o objetivo de mudar esse quadro. Os 

dados foram coletados em Brasília-DF e são provenientes de entrevistas em 

profundidade e análise documental. A pesquisa pretendeu dar cor à realidade 

que os números denunciam trazendo nos depoimentos das empregadas 

entrevistadas as dificuldades cotidianas que enfrentam as mulheres, sobretudo 

as mulheres negras, no mercado de trabalho, mais especificamente no setor 

bancário. Os resultados do trabalho de campo indicam que a divisão sexual do 

trabalho é persistente e desemboca em um teto de vidro que impede o acesso, 

a permanência e a ascensão das mulheres no trabalho.  
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ABSTRACT 

This case study weaves considerations about the inequality of gender 

and race in the job market and proposes a description and analisis of how the 

"Program for the Equality of Gender and Race" has been implemented by the 

Caixa Econômica Federal since 2005, with the objective of transforming this 

scenario. The data were collected in Brasilia-DF (Brazil) from in depth 

interviews and the analysis of documents. The intent of this resarch was to 

highlight the reality that the statistics denounce through the testimonies of 

women workers, specially of the black race, and their daily struggles,and also 

the problems they have to face in the banking system. This field research 

indicates that gender prejudice persists in the job market,  which produces a 

glass ceiling preventing these women to the acess,pemanence and ascension 

in the market place. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicio destacando as razões que motivaram a realização dessa 

monografia, o seu percurso e as questões que me orientaram até sua 

finalização. Esta pesquisa nasceu do interesse pela epistemologia feminista, 

matizada historicamente por diversos movimentos sociais, os quais 

contribuíram criticamente para re-pensar as construções teóricas, conceituais e 

metodológicas para uma “nova” analítica da teoria social. A forte atuação de 

movimentos negros e de mulheres tem alcançado o objetivo de pressionar o 

Estado, empresas, sindicatos e demais órgãos públicos e privados a buscarem 

soluções para os problemas conseqüentes das desigualdades de gênero e 

raça na nossa sociedade.   

Esta monografia investiga um segmento do setor bancário, mais 

especificamente, a instituição financeira Caixa Econômica Federal - CAIXA, um 

dos maiores bancos públicos da América Latina, no qual vem implementando 

um modelo de investimento social através do Programa CAIXA de Diversidade, 

inserido no contexto internacional recente de incentivos à incorporação de 

políticas voltadas para a sustentabilidade e responsabilidade social, inseridas 

em uma lógica neo-liberal que relaciona o acesso e a permanência das 

mulheres ao mercado de trabalho e a cargos de gestão ao seu 

“empoderamento”.  

Os dados analisados nesse estudo de caso foram coletados na cidade de 

Brasília-DF, entre agosto e novembro de 2011. O objeto de estudo escolhido foi 

o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, uma iniciativa do Governo 

Federal, lançada em 2005, que, por meio da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República – SPM/PR e do II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, reafirma os compromissos de promoção da 

igualdade entre mulheres e homens inscrita na Constituição Federal, de 1988. 
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Busca-se a compreensão do processo de adesão e execução do Programa 

Pró-Equidade de Gênero e Raça pelo banco CAIXA, que o adota desde 2005, 

e que consiste em um dos marcos principais do Programa CAIXA de 

Diversidade.  

Considerando a autonomia econômica das mulheres uma das principais 

bases de sustentação da igualdade de gênero e racial na nossa sociedade, o 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça funciona a partir da adesão 

voluntária de organizações (empresas e instituições) de médio e grande porte 

que passam a desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e na 

cultura organizacional, de maneira transversal e interseccional, para alcançar 

distribuições mais equitativas no interior de cada uma das organizações. 

A sociologia, desde os clássicos, sempre se dedicou a compreender as 

dinâmicas do mundo do trabalho na sociedade moderna e à sua análise. A 

apropriação de categorias sociológicas como “trabalho”, “violência” e “classes 

sociais” serviram para legitimar os estudos de gênero pioneiros no Brasil que, 

atualmente, se articulam aos estudos sobre o trabalho aguçando novos olhares 

sobre teorias e temas até então consolidados, como o marxismo ou a teoria 

neoclássica.  

Levando-se em conta que a pobreza, sobretudo no Brasil, é heterogênea, 

abordagens quantitativas e qualitativas mais apuradas fazem-se necessárias 

para um melhor entendimento dos contextos da diversidade das experiências 

de mulheres e homens, brancas/os e negras/os relacionadas ao mercado de 

trabalho. A importância da análise de como as relações de gênero e raça 

incidem no trabalho implica em um rompimento com os paradigmas do 

desempenho, da liberdade e das escolhas individuais ao justificar o acesso, a 

permanência e a qualidade do emprego.  

É ponto de atenção que as recentes mudanças nas formas de 

organização e reestruturação produtiva do mundo do trabalho intensificaram 

processos de exclusão de grupos que foram vulnerabilizados ao longo da 

história, em especial as mulheres negras, segmento que apresenta os piores 

indicadores sociais. Tal situação evidencia que a elaboração e adoção de 
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ações afirmativas devem priorizar suas especificidades, como propõe 

atualmente o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.   

Analiso em que medida os objetivos e as propostas do Programa estão se 

efetivando na prática cotidiana do trabalho das bancárias da CAIXA, ou se são 

mais ficcionais do que reais, propondo apenas frágeis e pouco satisfatórias 

melhorias e não mudanças profundas do status quo tal qual aparece na 

persistente divisão sexual do trabalho. Nesse sentido, tratou-se de examinar a 

existência ou não de um processo que contribua na desconstrução da 

naturalização de uma lógica sexuada que divide o mundo do trabalho em 

atividades masculinas qualificadas e atividades femininas, no geral, ainda 

desqualificadas.  

Portanto, os seguintes objetivos específicos direcionaram a pesquisa no 

sentido de alcançar o objetivo geral exposto. São eles:  

 Compreender quais foram as razões que direcionaram a CAIXA a 

adotar o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, elaborado 

pela SPM/PR;    

 Perceber quais são as mudanças favorecidas pela utilização de 

ações afirmativas em prol da equidade de gênero e raça no interior 

da esfera laboral da CAIXA, em relação à presença das mulheres 

empregadas;  

 Conhecer a repercussão da ação afirmativa na vida privada e na 

subjetividade das mulheres que trabalham na CAIXA e que são 

beneficiadas de alguma maneira pelo Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça.  

A escolha por esse recorte empírico deve-se ao fato de que durante um 

ano e meio (2009 e 2010) fui estagiária da CAIXA na Gerência Nacional de 

Responsabilidade Social Empresarial - GERSE, área que, dentre outras 

atividades, gerencia o Programa CAIXA de Diversidade e, portanto, a execução 

do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça na instituição, ambos em nível 

nacional. Apesar de não trabalhar mais na CAIXA no momento do 
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desenvolvimento da pesquisa, acredito que foi possibilitada - e também 

motivada - por ter existido anteriormente esse vínculo profissional e, 

conseqüentemente, afetivo com a equipe, visto que são raros os casos de 

autorização para trabalhos acadêmicos relacionados à instituição.  

Foi tomado como referência para essa monografia um trabalho similar 

realizado na Eletronorte, onde Costa (2011) destacou a conclusão que a 

divisão sexual horizontal e vertical do trabalho se reinventa e se perpetua no 

contexto das engenheiras da Eletronorte, apesar da adesão ao Programa pela 

empresa. Dessa forma, porque as mulheres continuam afastadas dos cargos 

de maior poder no mercado de trabalho e porque, mesmo quando ocupam o 

mesmo cargo, os seus salários são inferiores aos dos homens são, estas e 

outras questões, ainda relevantes para a pesquisa sociológica.  

Desse modo, o presente trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro 

aborda os Procedimentos Metodológicos da pesquisa e por isso refere-se à 

contextualização do estudo de caso e ao processo de coleta de dados, 

detalhando as técnicas e estratégias do processo investigativo selecionado 

para a abordagem do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça na CAIXA. 

Neste capítulo apresento ainda as definições teóricas das principais categorias 

e conceitos considerados fundamentais para a discussão do tema das ações 

afirmativas para mulheres no mercado de trabalho, que são gênero e divisão 

sexual do trabalho. 

No segundo capítulo, Gênero, Raça e o Trabalho Bancário, apresenta-

se o contexto de desigualdades a ser enfrentado pelo Programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça. Para isso, foca-se a análise na inserção das mulheres e da 

população negra no mercado de trabalho formal, no recente processo de 

feminização do trabalho bancário e nas causas de dinâmicas responsáveis 

pelas desigualdades de gênero e raça nesse tipo de emprego. Discute-se ainda 

o processo de reestruturação bancária das últimas décadas e apresenta-se o 

caso da CAIXA, constatando a partir de dados estatísticos e depoimentos 

obtidos nas entrevistas realizadas como o processo de promoção e a 
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desigualdade salarial verificadas na instituição apontam para a persistência e a 

recriação da divisão sexual do trabalho.  

Em Política Pública de Ação Afirmativa: O Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça, capítulo três, analiso brevemente a articulação entre 

movimentos feministas e movimentos negros com outros setores da sociedade 

para pressionar, influenciar e fiscalizar o Estado, no sentido do 

desenvolvimento de políticas públicas que garantam a equidade de gênero e 

raça na sociedade. Demonstro que as discriminações de gênero no mercado 

de trabalho persistem e são agravadas pela questão racial, o que leva Bandeira 

e Melo (2005) a afirmarem que a pobreza brasileira tem um rosto feminino 

negro. Discuto ainda como a implementação de ações afirmativas, caso do 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, pode corrigir a atual situação que 

exige das mulheres e de toda a população negra a ascensão somente após um 

enorme esforço individual.   

Na seqüência, no capítulo quatro, O Programa Pró-Equidade de Gênero 

e Raça na Caixa Econômica Federal, aterriso diretamente no objeto de 

estudo descrevendo, problematizando e contextualizando as ações 

desenvolvidas e a forma como vem se estruturando o Programa na CAIXA, 

locus empírico desta investigação. Ao mesmo tempo, discuto as percepções 

das/os empregadas/os em relação aos avanços e às dificuldades na execução 

do Programa desde sua 1ª Edição. Também constato nesse último capítulo 

algumas das repercussões do Programa na vida das mulheres bancárias.  

Por fim, apresento as considerações finais e concluo que pelo tempo de 

vida do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça ainda não é possível 

identificar elementos mais precisos dos seus impactos na promoção da 

equidade no mundo do trabalho. Algumas mudanças em sua estrutura são 

importantes para que seja mais efetivo, porém ele apresenta grande potencial 

para provocar mudanças nas empresas que o adotam. Concluo também que é 

essencial manter a reflexão crítica acerca dos avanços apontados e pensar a 

partir de que paradigma as melhorias são vistas.  



20 

 

É necessário aprofundar a busca de instrumentos que possibilitem a 

percepção dos efeitos subjetivos do Programa na vida de todas as mulheres, 

sentidos nas relações de prazer e sofrimento, ou ainda, na saúde, vida, afeto e 

trabalho. Assim, não é suficiente promover o acesso das mulheres ao mercado 

de trabalho, mas é necessária uma transformação profunda tanto na forma 

como as empresas estão organizadas, quanto dos campos simbólicos e 

domésticos onde permanecem manifestações de opressão e dominação. Ou 

seja, é necessário romper as estruturas de poder que estão baseadas em um 

modelo hegemônico contaminado pelo patriarcalismo, pois o espaço público 

ainda é constituído privilegiadamente como um espaço masculino e branco. 

Sobretudo, esta pesquisa mostra que é importante pensar sobre o 

conjunto de mulheres negras na sociedade brasileira. Aponto que é necessário 

refletir se o que queremos é a emancipação somente das mulheres brancas, o 

que pressupõe se lançar no espaço público enquanto livre trabalhadora quando 

uma outra mulher negra trabalha em sua casa em uma condição 

historicamente indissociável da escravidão e que perpetua desigualdades. 

Sobre a escrita do texto, decidi redigi-lo na primeira pessoa, me 

posicionando na pesquisa e localizando meu lugar de fala no fazer científico 

que, por sua vez, é sempre carregado de valores materiais e culturais 

(KELLER, 2006). Mediada por símbolos e significados, a linguagem não só fala 

sobre o mundo como também o constrói. Portanto, como uma escolha 

consciente, ao longo do texto não falo no universal para me referir a um grupo 

onde figuram mulheres e homens e uso o sinal gráfico (/) como um recurso 

feminista, apresentando sempre as mulheres em primeiro lugar, a fim de dar 

visibilidade à presença feminina nos processos aqui relacionados. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Capítulo 1.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O que é mais grave ainda é que não se poderia sem má-
fé considerar a mulher unicamente uma trabalhadora; 
tanto quanto sua capacidade produtora, sua função de 
reprodutora é importante na economia social como na 
vida individual; há épocas em que ela é mais útil fazendo 
filhos do que empurrando a charrua. Engels escamoteou 
o problema; limitou-se a declarar que a comunidade 
socialista abolirá a família; é uma solução assaz abstrata.  

Simone de Beauvoir, 2009. 

 

Movido pela intenção de compreender por que tem sido declarado como 

bem sucedida a implementação do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 

promovido pela SPM/PR e adotado pela CAIXA, e ainda procurando conhecer 

como tem funcionado essa iniciativa, cujo objetivo é alcançar a condição de 

equidade de gênero e raça no interior desta instituição financeira, este trabalho 

lança a seguinte pergunta: quais os desafios que se colocam no dia-a-dia para 

as mulheres, em especial as mulheres negras, inseridas nesse contexto 

profissional específico que é o trabalho bancário? 

Ao analisarem a pesquisa do DIEESE, de 1997, sobre reestruturação e 

tendências no setor bancário, Abreu e Sorj (2002) explicam: 

De fato, entre 1986 a 1996 a participação feminina no total da 
categoria dos bancários cresceu de 36% para 43%. Esse aumento 
ocorreu nos vários grupos ocupacionais que compõem a 
categoria, destacando-se o aumento da participação feminina em 
cargos de direção e gerência, ainda que longe de alcançar a 
paridade com os homens (DIEESE, 1997 apud ABREU e SORJ, 
2002, p. 60)    
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Um dos impactos dos movimentos feministas no Brasil foi a crítica às 

desigualdades sofridas por mulheres no mercado de trabalho. Dessa maneira, 

grande parte dos estudos que abordam as desigualdades de gênero referem-

se à essa esfera, apontando avanços, e também indicando que ainda há muito 

o que conquistar. Entretanto, preso à visão européia e universalizante das 

mulheres brancas, o feminismo clássico não é suficiente para analisar a 

situação de todas as mulheres nas sociedades multirraciais e pluriculturais, 

como a sociedade brasileira (CARNEIRO, 2003).  

Santana e Ramalho (2004, p. 27) apontam que “uma certa cegueira tem 

acompanhado os estudos da sociologia do trabalho no que diz respeito às 

questões de gênero”. É possível avançar mais ainda e afirmar que os estudos 

sobre o trabalho que demonstram os impactos diferenciados da reestruturação 

produtiva para homens e mulheres acabaram também por tornar invisíveis as 

diferentes vivências que distanciam mulheres brancas e negras ao silenciarem-

se sobre a existência de outras formas de opressão que vão além do sexismo. 

Sobre o ganho que a luta feminista proporcionou relacionado ao mercado de 

trabalho, Carneiro (2003) destaca: 

Malgrado se constituírem em grandes avanços, não conseguiram 
dirimir as desigualdades raciais que obstaculizam maiores 
avanços para as mulheres negras nessa esfera. Sendo assim, as 
propostas universalistas da luta das mulheres não só mostram a 
sua fragilidade, como a impossibilidade de as reivindicações que 
daí advêm, tornarem-se viáveis para enfrentar as especificidades 
do racismo brasileiro (CARNEIRO, 2003, p. 120).  

 

Nesse sentido, este estudo de caso realizado na cidade de Brasília-DF, 

entre agosto e dezembro de 2011, na CAIXA, aborda as posições diferenciadas 

que mulheres brancas e negras apresentam com relação à inserção no 

mercado de trabalho a partir de uma visão histórica das transformações sociais 

recentes que ocorreram na esfera produtiva, mais especificamente no emprego 

no setor bancário, e nas relações de gênero e raça.  

Essa pesquisa possibilita uma visão ampla e consistente de como a política 

pública de ação afirmativa da SPM/PR, o Programa Pró-Equidade de Gênero e 
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Raça, vem sendo desenvolvido na instituição financeira desde sua 1ª Edição 

(biênio 2005-2006) e quais os seus impactos nas relações de trabalho tanto 

verticais quanto horizontais. Importante destacar que nesta última Edição 

(2011-2012), o Programa teve seu nome modificado para dar visibilidade ao 

trabalho da população negra. Então, o que antes era Programa Pró-Equidade 

de Gênero passou a ser, em sua 4ª Edição, Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça.  

Em termos mais precisos, além da investigação bibliográfica e documental, 

algumas entrevistas em profundidade fizeram parte do estudo de caso. A 

primeira etapa da pesquisa envolveu levantamento bibliográfico à luz das 

contribuições epistemológicas dos estudos de gênero, das lutas dos 

movimentos feministas e de mulheres negras, da literatura a respeito dos 

estudos do trabalho e de políticas de ações afirmativas e intervencionistas nas 

atividades laborais. Orientada pela professora Lourdes Bandeira, li a 

dissertação de mestrado de Annabele Carrilho Costa (2011), que, sob a 

orientação da professora Silvia Cristina Yannoulas, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Políticas Sociais, trata da adesão do Programa Pró-

Equidade de Gênero pela Eletronorte. Esta dissertação serviu como referência 

inicial para a realização dessa monografia. Busquei também pesquisas que 

tratassem das condições laborais da categoria das/os bancárias/os no Brasil e 

constatei que ainda conta-se com poucos estudos sobre essa profissão. 

Artigos, dissertações, livros, documentos e publicações diversas serviram como 

fonte e estão devidamente citados ao longo dessa monografia.  

Em seguida, e na tentativa de articular a discussão teórica com a 

investigação empírica, busquei informações e dados estatísticos recentes 

presentes nos relatórios e nos documentos da SPM/PR e da CAIXA 

relacionados à construção e à adesão do Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça e entrevistei integrantes das equipes gestoras do Programa das duas 

instituições, tanto da CAIXA quanto da SPM/PR (ver Quadro 1).  

  

1.1. O estudo de caso 
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O estudo de caso foi realizado do ponto de vista longitudinal, examinando-

se tanto os diagnósticos oficiais que compreendem o período 2005 a 2010, 

fornecidos pela instituição financeira, quanto os Guias Operacionais do 

Programa e o Modelo de Plano de Ação, disponíveis pela SPM/PR. Foram 

analisados os Relatórios de Sustentabilidade CAIXA dos anos 2008, 2009 e 

2010 e os documentos relacionados ao Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça elaborados pelo banco, tais como as Fichas Perfil, os Planos de Ação, os 

Relatórios Finais e o Book de Ações. Ademais, foram realizadas 13 entrevistas, 

as quais foram devidamente transcritas (ver Quadro 1).  

Debrucei-me na busca pelo entendimento de como o Programa Pró-

Equidade de Gênero e Raça, que é a unidade empírica básica de análise 

dessa pesquisa, vem sendo implantado na CAIXA, organização que o adota 

desde sua 1ª Edição, em 2005, até hoje, o qual se encontra na 4ª Edição. O 

estudo de caso é utilizado para desenvolver e assessorar intervenções, 

colaborar com recomendações e, para tal, requer descrições detalhadas do 

próprio caso e seu contexto (SAMPIERI, 2006).  

 Nesse sentido, é mister a compreensão da construção do Programa Pró-

Equidade de Gênero e Raça como uma política pública de ação afirmativa que 

pretende corrigir as desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho 

brasileiro e que está circunscrita em uma configuração sócio-histórica 

específica na qual os movimentos sociais e feministas têm se esforçado para 

mostrar que a garantia da autonomia das mulheres é estruturante para a 

transformação das suas condições de vida, principalmente das trabalhadoras 

que vivenciam discriminações étnico-raciais, visto que os piores indicadores do 

mercado de trabalho referem-se às mulheres negras. 

 

1.1.2 A coleta de dados: técnicas e estratégias 

Como exposto anteriormente, ter sido estagiária da GERSE, área que 

gerencia o Programa CAIXA de Diversidade e coordena o Programa Pró-

Equidade de Gênero e Raça na instituição, me trouxe um conhecimento prático 

acerca da complexidade das hierarquias que se estabelecem na instituição e 
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da forma como o Programa foi implementado. Assim, entrei em contato 

pessoalmente, por telefone e por e-mail, com as colaboradoras que foram 

selecionadas para as entrevistas e obtive respostas positivas da maioria acerca 

da disponibilidade de participação. O critério de escolha das/os 

entrevistadas/os estabelecido foi a existência de um envolvimento significativo 

com o Programa em algum momento de sua trajetória profissional, ou seja, 

entrevistei empregadas/os que participam ou que já participaram de processos 

e ações relacionadas ao Programa tomando suas falas (discursos) sob um 

olhar sociológico acerca de suas experiências com o trabalho desenvolvido na 

instituição.  

Tendo em vista que o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça pretende 

beneficiar todas as mulheres da CAIXA, pois visa um alcance horizontal e 

vertical, e que a administração do Programa está centralizada na área de 

público interno e responsabilidade social empresarial, a GERSE, onde 

predominam empregadas mulheres, as implementadoras são também, elas 

próprias, beneficiárias das ações do Programa. Dessa forma, esclareço que a 

preocupação de escutar algumas das experiências relacionadas aos impactos 

subjetivos do Programa é contemplada nas entrevistas que foram realizadas. 

Entretanto, como a estrutura do Programa na CAIXA conta ainda com 74 

Comitês Regionais de Gênero para cada região do Brasil e uma Comissão 

Nacional de Gênero, busquei entrevistar um membro do Comitê Regional do 

Distrito Federal e uma funcionária que integrou a Comissão Nacional1.   

Em todas as áreas da CAIXA, a rotatividade das/os empregadas/os é muito 

grande e, da mesma forma, a equipe gestora do Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça na CAIXA também costuma sofrer constantes mudanças. 

Desde o início da sua implementação na empresa, o Programa já contou com 4 

gerentes e todas foram entrevistadas. Ao todo, entrevistei 11 empregadas e 1 

empregado da CAIXA, além da Coordenadora Geral do Programa na SPM/PR, 

totalizando 13 entrevistas. O Quadro 1, a seguir, informa acerca do processo 

de coleta de dados: 

                                                           
1
 Atualmente, não há uma Comissão Nacional atuante devido às mudanças no Governo Federal, na 

Presidência da CAIXA e nas propostas da SPM/PR para a 4ª Edição do Programa.  
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Quadro 1 

 Relação das/os entrevistadas/os, por função/cargo e vínculo institucional  

Estratégia                                        Descrição 

Fontes Primárias 

Entrevistas Análise qualitativa de entrevista semi-estruturada com duas instituições 

  Equipe SPM/PR 

  Coordenadora Geral de Programas e Ações de Trabalho 

  Equipe CAIXA 

  
4 (quatro) gerentes2 responsáveis pela célula gestora do Programa - 
GERSE01 

  
5 (cinco) empregadas/os3 integrantes da célula gestora do Programa - 
GERSE014  

  1 (um/a) empregada/o membro do Comitê Regional de Gênero  

  1 (um/a) empregada/o integrante da Comissão Nacional de Gênero  

  
 

  

Ex-Presidenta da CAIXA 
 
Total: 13 entrevistas. 

Fontes Secundárias 

Análise 
Documental Documentos SPM/PR 

 

Guia operacional (1ª Edição, 2005-2006; 2ª Edição, 2007-2008; 3ª Edição, 
2009-2010 e 4ª Edição, 2011-2012) 

 

Modelo de Plano de Ação (4ª Edição, 2011-2012) 
Relatório Sintético da Primeira Edição (2006)  

 

 
Documentos CAIXA 
Relatórios de Sustentabilidade CAIXA (2008, 2009 e 2010) 

 

Ficha Perfil (1ª Edição, 2005-2006; 2ª Edição, 2007-2008 e 3ª Edição, 
2009-2010) 

 

Plano de Ação (2ª Edição, 2007-2008 e 3ª Edição, 2009-2010) 

 

Relatório Final (2ª Edição, 2007-2008 e 3ª Edição, 2009-2010) 

  Book de Ações (3ª Edição, 2009-2010) 

                                                           
2
Identificadas/os como GERSE01 Gestão 1, GERSE01 Gestão 2, GERSE01 Gestão 3 e GERSE01 Gestão 

4.  
3
 Identificadas/os como GERSE01 Empregada 1, GERSE01 Empregada 2, GERSE01 Empregada 3, 

GERSE01 Empregada 4 e GERSE01 Empregada 5.  
4
 Esta célula contava anteriormente com 4 empregadas, porém uma delas foi cedida para trabalhar na 

ONU Mulheres, em julho/2011. Essa empregada era a responsável direta pela coordenação do Programa 

na CAIXA desde 2007 e está relacionada na monografia como uma das GERSE01 Empregadas. Dessa 

maneira, uma empregada que mudou de célula dentro da própria GERSE recentemente também está 

identificada como uma GERSE 01 Empregada. 
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Fonte: Elaboração própria da pesquisadora: Brasília-DF, 2011. 

 

Cada roteiro de entrevista foi elaborado de acordo com o tipo de 

envolvimento da pessoa com relação ao Programa. As entrevistas foram 

realizadas em ambientes reservados na instituição, como na sala de reunião ou 

na copa5 e foram gravadas e transcritas. A escolha do número de entrevistas 

justifica-se pela tentativa de obter percepções sobre relações de trabalho, de 

gênero e de raça no cotidiano do trabalho bancário além de informações que 

salientassem a vivência com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A 

participação das/os empregadas/os foi voluntária e de acordo com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo I). 

 

1.2. Principais categorias e conceitos: considerações teóricas 

Definido o problema da pesquisa, considero imprescindível a clareza 

conceitual e categórica para seguir adiante. Nesse sentido, compartilho neste 

tópico algumas definições dos termos fundamentais que orientam o texto e 

situo historicamente as/os autoras/es, teorias, conceitos e categorias 

escolhidas. Concomitantemente às considerações teóricas, apresento os 

resultados obtidos ao longo dessa pesquisa, considerando que as 

interpretações e análises de dados que se seguem são constatações pessoais 

e não pretendem ser universais e inquestionáveis, mas colaborar para um 

entendimento prático das questões levantadas pela teoria.   

 

 1.2.1. A emergência da categoria gênero 

O presente estudo centra-se na categoria gênero a partir de uma 

perspectiva analítica que possibilita pensar os significados das representações 

de feminino e masculino a partir de um contexto social e histórico específico. 

                                                           
5
 Algumas exceções merecem ser apontadas: a entrevista com uma das ex-gestoras do Programa ocorreu 

em minha casa, de noite, de acordo com a preferência e a disponibilidade da entrevistada. Assim, a 

entrevista só poderia acontecer naquele dia e naquela hora. As entrevistas realizadas com a GERSE 01 

Gestão 1 e a ex-Presidenta da Caixa (mandato referente ao período 2006 a 2011) ocorreram via e-mail. 
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Os argumentos das autoras Bandeira (2008), Suárez (2000), Segato (1997) e 

Scott (1990) servem como base conceitual e referencial teórico para a análise 

das questões levantadas ao longo dessa monografia, ao mesmo tempo em que 

permitem a apreensão do percurso e da relevância dessa categoria.  

Bandeira (2008) esclarece que a crítica feminista contribuiu para o 

conhecimento científico, isto é, para a ciência, uma vez que ampliou as formas 

de pensar ao introduzir novas perspectivas analíticas. Partindo da premissa de 

que a produção do conhecimento científico tem sido historicamente dominada 

por homens e reservada a eles, a crítica feminista vai questionar a dimensão 

universal, objetiva e neutra da ciência, a linguagem androcêntrica e a crença no 

caráter progressista e na racionalidade científica. Paradigmas estes que, no 

geral, vem ancorando a produção da teoria social.  

No sentido de subverter a lógica da teoria social e o pensamento 

acadêmico ocidental moderno, a crítica feminista propõe uma revisão do 

pensamento social clássico desconstruindo a ideia de um indivíduo 

generalizado, referenciado na pessoa do homem branco. Acerca dessa 

discussão, considero da maior importância ressaltar um ponto abordado por 

Bandeira (2008, p. 210), que destaca que não há uma unidade de pensamento 

no feminismo: 

Cabe lembrar que “não há uma „teoria crítica geral” – única do 
pensamento feminista. Existem correntes teóricas diversas, que, 
apropriadas a partir de teorias gerais, cada uma a seu modo 
procura compreender por que e como as mulheres ocupam uma 
posição/condição subordinada na sociedade. Desde que se fala 
em crítica feminista, faz-se, geralmente apelo a esse bloco de 
correntes heterogêneas que tentam explicar por que as mulheres 
continuam, em boa medida, a viver em condições de 
subordinação, uma vez que na base de qualquer corrente 
feminista há o reconhecimento de uma causa social e cultural para 
a condição feminina de subordinação. 

  

Foi a partir de uma tomada de consciência individual e coletiva por parte 

das mulheres que ocorre uma revolta contra esse estado das relações de 

sexo/gênero onde as mulheres aparecem ocupando posições subordinadas em 

determinada sociedade, assim como na história e na produção do 
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conhecimento. A crítica feminista questionou as formas e as expressões da 

racionalidade científica, configurada por relações sociais, éticas e políticas 

marcadas e significadas por símbolos sexistas e masculinos e, ainda, elaborou 

a ideia do potencial reflexivo que pensava as/os cientistas como portadores de 

gênero, raça, classe social e cultural (BANDEIRA, 2008). Tal constatação 

trouxe a necessidade de forjar novos conceitos para fugir da ordem simbólica 

dominante e pensar temporalidades múltiplas.  

A partir de trabalhos etnográficos6 das décadas de 1930 e 1940, que 

mostravam que papéis de homens e mulheres são construídos culturalmente, o 

gênero foi introduzido pelas feministas norte-americanas que negavam o 

determinismo biológico e outras teorias existentes ao insistirem no caráter 

social das diferenças que se dão entre os sexos (SCOTT, 1990; SEGATO, 

1997).  A incorporação desse conceito postulava que atributos masculinos e 

femininos são construídos um em relação ao outro a partir de um sistema de 

símbolos e signos que denotam relações de poder e hierarquia entre os sexos 

(SCOTT, 1990). Ao rejeitar essa oposição binária hierárquica o feminismo vai 

construir suas posições teóricas e formular um pensamento voltado para a 

academia para discutir a condição das mulheres.  

Segundo a historiadora Scott (1990), tais pesquisadoras passaram a 

usar gênero como uma categoria de análise em estudos que tratavam das 

experiências subjetivas, públicas e políticas das mulheres se referindo à 

organização social das relações entre homens e mulheres. Diz Scott (1990) 

que é “significativo que o uso da palavra gênero tenha emergido num momento 

de grande efervescência epistemológica entre os pesquisadores das ciências 

sociais” (SCOTT, 1990, p. 13). Na busca pela legitimidade institucional para os 

estudos feministas, utilizar gênero, assim como raça e classe, ou ainda, os 

discursos das/os oprimidas/os, nos estudos científicos consistia em um 

questionamento de teorias e paradigmas da ciência e de diversas disciplinas na 

busca pela compreensão de como e porque se estabelecem historicamente 

                                                           
6 Ver ensaios etnográficos das antropólogas norte-americanas Ruth Bennedict (1934) e Margareth Mead 

(1935), que compararam culturas mostrando como atividades ditas de mulheres, ou femininas, em nossa 

cultura são próprias de homens em outras sociedades. 
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assimetrias de poder. Mais precisamente, o propósito do uso dessa categoria 

era implodir os corpos anatômicos e trazer à tona a ideia de que a identidade é 

uma construção política. Sem isolar as mulheres em estudos separados, a 

intenção era compreender como se constroem as relações sociais de sexo, 

pois o mundo social das mulheres é o mesmo dos homens.  

A definição de gênero por Scott (1990) é composta por duas partes 

ligadas entre si: primeiro, é “um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” (esta definição deve 

ser pensada pelos aspectos das representações simbólicas; dos conceitos 

normativos; da segregação sexual fixa e binária na organização social e nas 

instituições sociais e políticas e, por fim, da identidade subjetiva); segundo, 

como “um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (relacionada 

com as questões da desigualdade, igualdade e da estrutura binária 

hierárquica). Portanto, o gênero vai ser definido como o sexo significado 

cultural e socialmente na história. 

A antropóloga Segato (1997) também aponta para um percurso do 

conceito de gênero, identificando dois caminhos contraditórios dentro do campo 

da Antropologia. A autora enfatiza que “a noção de gênero transita pela 

antropologia revitalizando a tensão básica que é inerente à disciplina entre a 

relatividade e a universalidade das experiências humanas” (SEGATO, 1997, p. 

240). Segato (1997) indica que nesse primeiro momento, nos anos 1930, a 

ideia de gênero como “etnograficamente documentável”, baseava-se no 

relativismo cultural, que criticava a associação direta da mulher à natureza. A 

partir dos anos 1970, esse viés relativista teve como contrapartida a ênfase dos 

estudos antropológicos no exame da subordinação das mulheres em relação 

aos homens, que apareciam como universais (SEGATO, 1997; SUARÉZ, 

2000).   

  Ao se apropriar das afirmações de Rubin (1975), que vincula a 

psicanálise lacaniana à perspectiva estruturalista de Lévi-Strauss, elabora a 

matriz sexo/gênero e estabelece a separação entre sexo e gênero (SUARÉZ, 

2000), Segato (1997, p. 244) vai apontar para o que torna essas teorias - que 
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tratam da regra do incesto e do tema antropológico do parentesco, 

respectivamente - indissociáveis:  

a função central da proibição do incesto impondo um regime de 
circulação e trocas, em que se divorciam os termos de quem troca 
e de quem é trocado, o masculino e o feminino calcados – mas 
não inseparáveis – nos significantes do corpo do homem e da 
mulher. 

 

Nesse sentido, as descrições etnográficas das práticas sociais não dão 

mais conta de responder às questões de gênero, visto que é necessário 

enxergar as estruturas que organizam e dão sentido às representações 

simbólicas e apreender como aparecem as mulheres nos mitos fundantes 

(estruturas abstratas de relações), pois apontam para a ocorrência das 

relações de poder no mundo social (ordem empírica).  

Para Segato (1997), gênero é uma categoria ampla que abarca 

dimensões sociais, psíquicas e sexuais. Ao mesmo tempo, nós nunca saímos 

do patriarcado (que pertence à esfera do simbólico e funciona a partir de 

alteridades), desenvolve a autora, pois a ordem, que é tanto abstrata como 

masculina, se constrói a partir da cena originária - a cena familiar - e da matriz 

heterossexual7. Portanto, é importante compreender que as representações do 

que é ser homem e ser mulher (tarefas, comportamentos, direitos, deveres, 

atividades profissionais, necessidades, padrões afetivos) podem aparecer oras 

associadas, oras descoladas dos corpos anatômicos; movimento que indica a 

dificuldade em observar o gênero, já que as posições na estrutura8 são 

relativas e não fixas. Em seus próprios termos, diz Segato (1997, p. 253): 

o que nossas etnografias podem observar é como o feminino e o 
masculino, como posições em uma estrutura relacional, se instauram em 
cada interação social, vivida ou relatada, do cotidiano ou do mito. Essa 
estrutura revela-se – e oculta-se -, inicialmente, como já disse, por 

                                                           
7
 Definida por Segato (1997) como “a matriz primogênita do poder, o primeiro registro ou inscrição do 

poder na experiência social e na vida do sujeito. Qualquer que seja o conjunto de traços que venha a 

preencher a imagem do feminino e do masculino em cada cultura particular, a estrutura básica do 

masculino como sujeito falante, que entra ativamente no âmbito público das trocas de signos e objetos, e 

de uma feminino – objeto – signo permanece nas relações de gênero” (1997, p. 244).  

Para uma compreensão mais profunda do que denomina-se “matriz heterossexual”, ver Gayle Rubin 

(1975) e Judith Butler (2003).  
8
 Que fala mais das instituições e dos mapas cognitivos através dos quais os sujeitos sociais operam do 

que de uma identidade inerente a esse sujeito. 
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verossimilhança, nas relações entre os atores da cena originária. Essa 
cena, embora constituída pelos papéis prescritos pela estrutura, é 
sempre diferente e peculiar para cada novo ser que emerge à vida em 
sociedade. Portanto, seria possível afirmar que se o gênero, como 
categoria, faz parte de um modelo estável, é extremamente instável e 
fugidio em seus processos de instanciação. Somente dessa forma 
poderiam explicar-se os rígidos mecanismos de coação social que 
regem a identificação secundária por intermédio das diversas culturas, 
constrangendo os sujeitos a enquadrar-se e fixar-se de forma estável e 
previsível nas personagens de cenas em que sempre acaba 
reconhecendo-se a cena originária.  

 

As desigualdades entre homens e mulheres advêm dos significados que 

são atribuídos à natureza e cultura. Estes significados - geradores de 

desigualdades - acabam sendo deslocados para a esfera do trabalho, assim 

como para outras esferas do espaço público. Suaréz (2000) evidencia a 

dimensão essencialista e binária9, na qual as mulheres aparecem conectadas à 

natureza pela função reprodutiva e pela condição materna; sendo assim 

naturalizadas como amorosas, intuitivas, dadivosas, pacientes e submissas. Os 

homens, por outro lado, são os portadores de razão, os transformadores da 

natureza, por conseguinte, seres culturais e plurais. Por essa ótica, “as 

mulheres são percebidas como sujeitos menos culturais do que os homens e, 

portanto, com menor capacidade de transcender sua natureza biológica” 

(SUARÉZ, 2000, p. 17). Aponta ainda que se em um primeiro momento 

pensava-se homem em oposição à mulher, no segundo momento pensou-se 

essa dualidade como natureza x cultura (sexo anatômico estaria para a 

natureza, enquanto o gênero estaria para a cultura) no sentido de romper com 

a ligação da mulher à natureza.  

Suárez (2000) destaca dois usos do gênero: enquanto conceito 

empírico, descrevendo, distinguindo e classificando as categorias sociais; e 

enquanto conceito analítico, para analisar as relações que se estabelecem 

entre si, apontando mudanças e soluções para problemas enfrentados pelas 

mulheres. Portanto, gênero não vem apenas para mostrar as diferenças entre 

homens e mulheres na cultura ou entre diferentes culturas, mas como uma 

categoria teórica cujo significado tem efeitos e propósitos políticos e práticos 

                                                           
9
 Perspectiva própria dos discursos biológicos e do senso-comum. 
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que pretendem transformar o estado atual de desigualdade no qual estão 

fundamentadas as relações entre homens e mulheres e das condições de 

violência e pobreza vividas pelas mulheres. 

É a partir desse diálogo entre as autoras citadas que compreendo 

gênero como um campo interdisciplinar, que ao fundir matrizes disciplinares 

distintas, exige uma abertura para a alteridade e modifica a forma de fazer 

pesquisa, tanto no processo da coleta de dados quanto nos resultados obtidos 

e na compreensão destes. Ao mesmo tempo, categorias clássicas do 

pensamento sociológico que permitiram a consolidação da própria Sociologia, 

como a categoria de trabalho, são apropriadas e relidas nos estudos de 

gênero, principalmente pelas feministas marxistas, o que serviu para legitimá-

los no contexto acadêmico brasileiro.   

Neste estudo sobre o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da 

SPM/PR, a ênfase se dá na importância de pensar as políticas públicas de 

ação afirmativa a partir de preocupações com mudanças nas relações de 

gênero, ou seja, nas relações sociais e de poder entre homens e mulheres, 

rompendo com a visão dicotômica em que “para os homens o aspecto mais 

importante da vida fosse o emprego e para as mulheres a maternidade. (...) 

Essas políticas deveriam favorecer o exercício da cidadania plena para todas 

as pessoas” (CAPPELLIN, 2004,2005 apud KÜCHEMANN, 2008, p. 80).  

 

1.2.2. O significado do trabalho e a divisão sexual do trabalho 

Para a socióloga Hirata (1995; 2009), a primazia do econômico, a partir 

do conceito de “força de trabalho” presente na análise marxista, cedeu lugar à 

“afirmação de um laço indissolúvel entre opressão sexual (e de classe) e 

exploração econômica (e de sexo)” (HIRATA, 1995, p. 40). Assim, tal 

reformulação permitiu pensar o trabalho de uma maneira mais dinâmica onde 

atuam subjetividades “sexuadas” e “de classe”. Para Hirata e Zarifian, o modelo 

marxista é insuficiente e apresenta dois problemas: em primeiro lugar, enxerga 

o trabalho como sendo assexuado, cujo sujeito universal é masculino e branco; 
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em segundo, naturaliza e imobiliza no tempo as relações homem-natureza 

(HIRATA e ZARIFIAN, 2009, p. 252).  

Se extrairmos todas as conseqüências da tese do “homem” como 
ser social, não existem trocas genéricas entre o homem e a 
natureza, mas trocas sempre específicas entre os homens e as 
naturezas. E os próprios homens são os homens e as mulheres: 
assim, torna-se possível falar de sexo do trabalho.  

A partir das definições de Hirata e Zarifian (2009), o trabalho assalariado 

é compreendido como “atividade que pode ser objetificada”, ou seja, que 

separa “uma seqüência de operações que podem ser objetificadas da 

capacidade humana de realizá-las” (HIRATA e ZARIFIAN, 2009, p. 253). Dessa 

forma, o trabalho assalariado é a separação entre mercadoria, produto final do 

trabalho, e o trabalhador, que passa a ter seu tempo apropriado pelo 

capitalista.  

Por sua vez, Araújo e Scalon (2005, p. 19), apontam para três ângulos 

através dos quais podemos pensar os significados do trabalho na sociedade 

contemporânea: 

Como fonte de realização pessoal que pode conferir status e 
constituir elemento de afirmação econômica; em sua dimensão 
instrumental, como elemento de apropriação da autonomia dos 
indivíduos, na qual a realização torna-se secundária e a 
necessidade econômica, imperativa, sendo o tempo dedicado ao 
trabalho ampliado na proporção inversa às possibilidades de 
ganho para a realização pessoa; e, por fim, como elemento que 
permanece centra na constituição das identidades dos indivíduos. 

  

Ao mesmo tempo, para Dejours (2006, p. 43), o trabalho é uma questão 

de cunho científico, pois “continua sendo o único mediador da realização do 

ego no campo social, e não se vê atualmente nenhum candidato capaz de 

substituí-lo”. Quando as mulheres constituíram-se enquanto trabalhadoras, 

passaram a se ver e serem vistas na dimensão política como cidadãs.   

O trabalho doméstico, entretanto, estabelece-se em relação à afetividade, 

à manutenção do lar e aos cuidados com a família e os filhos. É construído 

socialmente como o trabalho realizado em nome do amor, baseado na natural 

disponibilidade materna e campo exclusivo das mulheres. No “Dicionário Crítico 
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do Feminismo” (HIRATA et al., 2009), o trabalho doméstico é definido como 

“um conjunto de tarefas relacionadas ao cuidado das pessoas e que são 

executadas no contexto da família – domicílio conjugal e parental – trabalho 

gratuito realizado essencialmente por mulheres”. (FOUGEYROLLAS-

SCWEBEL in HIRATA et al., 2009, p. 256). Esse trabalho doméstico não-

remunerado é estruturante e deveria ser realizado por todos, mas fica só na 

mão das mulheres.   

Considero, portanto, o trabalho como a base material das relações sociais 

de sexo, mas também como algo que impõe uma subjetividade ao sujeito, ou 

seja, que produz a identidade individual na esfera social. Assim, percebo como 

as relações se manifestam por meio da divisão sexual do trabalho, construída 

em um tempo e espaço determinado. Nesse sentido, a esfera da exploração 

econômica vai aparecer como o espaço em que homens exercem poder sobre 

as mulheres.  

Em um primeiro momento a noção de divisão sexual do trabalho foi 

utilizada por etnólogos para descrever como nas sociedades que estudavam 

constatava-se uma separação complementar entre tarefas de homens e 

mulheres. A esse respeito, Kergoat (KERGOAT in HIRATA et al., 2009) salienta 

que a noção de complementaridade escondia a relação de poder que a divisão 

de tarefas comporta e movimentou antropólogas10 a agregar um espírito crítico 

à categoria, denunciando a opressão que as mulheres sofrem nas relações 

sociais modernas e, assim, reconceituar o trabalho.  

Nesse estudo, entendo a divisão sexual do trabalho através das reflexões 

de Kergoat e Hirata (2007), que apontam para duas acepções do termo: de um 

lado, enquanto uma categoria sociográfica, que permite indicar a diferença na 

distribuição de homens e mulheres no mercado de trabalho, nas profissões, 

nos usos do tempo e no espaço e, de outro lado, como referência à distribuição 

desigual do trabalho doméstico (HIRATA e KERGOAT, 2007). Nessa direção, 

quando me refiro à divisão sexual do trabalho não pretendo simplesmente 

constatar desigualdades, mas refletir sobre a origem delas.  

                                                           
10

 A partir do desenvolvimento de pesquisas, sob impulso do movimento feminista, no contexto da 

França, nos anos 1970. 
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Assim, reconheço a existência de uma hierarquização geradora de 

desigualdades que separa as atividades entre tarefas exclusivas de mulheres, 

realizadas de maneira meramente gratuita e destinadas à esfera reprodutiva, e 

outras de homens, com maior valor social, relacionadas à esfera produtiva da 

sociedade e ligadas, por exemplo, aos campos da política, decisões militares, 

econômicas etc (HIRATA e KERGOAT, 2007; KERGOAT in HIRATA et al., 

2009). Kergoat também destaca a importância da ruptura com a referência 

obrigatória da conceituação marxista para pensar as atividades desenvolvidas 

no âmbito doméstico como trabalho, assim como as atividades profissionais.    

Esta pesquisa considera que a divisão sexual do trabalho ocorre na 

instituição financeira CAIXA, uma vez que o reconhecimento dessa situação 

levou o banco a adotar o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e se 

comprometer a desenvolver novas concepções de gestão de pessoas e cultura 

organizacional para alcançar a equidade entre homens e mulheres no trabalho 

bancário.  
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Capítulo 2.  

GÊNERO, RAÇA E O TRABALHO BANCÁRIO 

 

Com respeito à “imagem da mulher”, a relação entre a 
mulher e o silêncio pode ser assinalada pelas próprias 
mulheres; as diferenças de raça e de classe estão 
incluídas nessa acusação. 
 

Gayatri Spivak, 2010. 

 

2.1. As mulheres e o mercado do trabalho no Brasil: uma trajetória 

histórica 

Em seu artigo “A mulher negra no mercado de trabalho” 11, a historiadora 

e poeta negra Beatriz Nascimento realiza um resgate da estrutura hierárquica 

da sociedade brasileira na época colonial e esclarece que o sistema patriarcal 

outrora estabelecido atribuía às mulheres brancas o papel de esposa do 

homem e mãe de seus filhos e às mulheres negras o papel ativo de escrava, 

no que se refere aos trabalhos da casa grande e às atividades no engenho 

(NASCIMENTO, 1976 in RATTS, 2006).  

Após três séculos de escravidão, os rumos da história resultaram em uma 

abolição precária (1888) que não incluiu a população afro-brasileira nas regiões 

em que uma sociedade urbana e industrial estava em formação. Pelo contrário, 

políticas públicas de cunho racista que incentivavam – e financiavam - a 

imigração européia (para promover o embranquecimento da população e, 

assim, vislumbrar o progresso da nação), além dos outros mecanismos legais 

implantados, acentuaram desigualdades regionais, marginalizaram a mão-de-

obra negra e construíram significativas bases para o atual quadro da 

desigualdade racial e da pobreza no país.  

                                                           
11

 Publicado originalmente em: Jornal Última Hora, Rio de Janeiro, domingo, 25 de julho de 1976. 
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No Brasil, a abolição significará a exclusão dos ex-escravos das 
regiões e setores dinâmicos da economia. Em sua grande maioria, 
eles não serão ocupados em atividades assalariadas. Com a 
imigração massiva, os ex-escravos vão se juntar aos contingentes 
de trabalhadores nacionais livres que não têm oportunidades de 
trabalho senão nas regiões economicamente menos dinâmicas, na 
economia de subsistência das áreas rurais ou em atividades 
temporárias, fortuitas, nas cidades (THEODORO, 2008, p.27). 

     

Levando em consideração que a condição das mulheres negras ainda é 

profundamente marcada pelo passado da escravidão e pela mentalidade 

civilizatória do homem branco - que, perversamente, oprime, exclui e 

marginaliza os que se apresentam como alteridades -, é possível verificar como 

as suas experiências relacionadas ao trabalho são adversas às das mulheres 

brancas. Nascimento (1976 in RATTS, 2006, p. 105) esclarece:  

Aqui é preciso estabelecer uma comparação entre a mulher negra 
e a mulher branca. A partir de 1930, com a decadência das áreas 
rurais e a conseqüente ascensão das áreas urbanas, o processo 
de vida levado a efeito nestas últimas obriga a que o poder 
econômico do homem, enquanto chefe de família, decaia um 
pouco. Para manter o nível estável da renda familiar e empreender 
a sobrevivência, filhos e mulheres são obrigados a ingressar no 
mercado de trabalho. Por outro lado, um dado exógeno concorre 
para que esses grupos alijados anteriormente da hierarquia 
ocupacional se engajem no processo: a necessidade de mão-de-
obra para a indústria e outros serviços recentes concorrem para 
esse fenômeno. As populações de nível de renda mais baixo são 
as principais recrutadas. Deste modo, a mulher branca passa a 
fazer parte da força de trabalho. Mas não podia deixar de ser, 
devido ao fato de pertencer ao grupo subordinado, ocupa lugares 
definidos como de “atividades femininas”. Na fase inicial de 
industrialização, a mulher branca participa da força de trabalho 
com o declínio das indústrias tradicionais, principalmente a têxtil, 
ela se vê expulsa do setor industrial e passa a concentrar-se em 
empregos burocráticos de nível baixo que, embora mal 
remunerados, exigem certa qualificação educacional. Como 
conseqüência desse deslocamento, os homens de classe média 
ascendem a ocupações burocráticas de nível mais alto. O mesmo 
não ocorre com a mulher negra, e isto por dois motivos 
fundamentais: o primeiro, porque a mulher negra ainda não teve 
acesso suficiente à educação para qualificar-se para estes tipos 
de empregos burocráticos. Segundo, porque esses empregos 
implicam relações públicas ou relação com o público. 

 

Entretanto, a bibliografia acerca da presença feminina na esfera do 

trabalho no Brasil raramente apresenta uma análise que visibilize inserções 
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diferenciadas, como a situação das mulheres negras e o peso do racismo 

nesse processo. Geralmente, os estudos indicam que a partir da década de 

1970 foi possível verificar um aumento rápido e intenso da participação das 

mulheres no mercado de trabalho, explicado por uma combinação de fatores: o 

avanço de processos de industrialização, modernização e urbanização12; o 

intenso ativismo de mulheres que permeava movimentos de todas as classes 

sociais; o crescente debate feminista acadêmico-militante; a queda nas taxas 

de fecundidade e o aumento do nível de escolaridade feminina, sobretudo das 

mulheres de classe média (KUCHEMANN in ROSSO, 2008; ARAÚJO e 

SCALON, 2005).  

De fato, os números da Tabela 2.113 mostram que, no Brasil, ocorreu um 

crescimento significativo na taxa de atividade feminina de 1976 (28,8%) a 2007 

(52,4%), enquanto as taxas de atividade masculina permaneceram 

praticamente iguais. Em relação à PEA (População Economicamente Ativa), as 

mulheres, em 1976, representavam 28,8% e em 2007 já totalizavam mais de 

40%. Entretanto, em relação ao total de empregados, as mulheres representam 

apenas, já em 2007, 37,5% em comparação ao número de empregados 

homens no mesmo período (62,5%).   

Essas mudanças foram significativas e provocaram alterações na 

tradicional organização conjugal e familiar burguesa, nos padrões culturais e na 

estrutura produtiva, assim como nas relações sociais de gênero e na forma de 

pensar a condição feminina, constituindo-se como uma tendência mundial do 

processo de modernização (KUCHEMANN in ROSSO, 2008; ARAÚJO e 

SCALON, 2005). Clara Araújo e Celi Scalon (2005), ao analisarem as 

estatísticas, colocam que, a partir dos anos 1970, ocorre uma diminuição na 

extensão das famílias e um aumento de famílias compostas por um indivíduo, 

monoparentais, casais do mesmo sexo ou casais sem filhos. As autoras 

complementam afirmando que os valores patriarcais estão em declínio, que as 

                                                           
12

 Até os anos 60, mais da metade da população brasileira vivia em zona rural. 
13

 A tabela 2.1foi retirada do banco de dados sobre o trabalho das mulheres no Brasil, disponibilizado na 

Internet através do portal da Fundação Carlos Chagas. Esse banco de dados se baseia nas pesquisas da 

FIBGE, os Censos Demográficos e, sobretudo as PNADs - Pesquisas Domiciliares por Amostra de 

Domicílios; do Ministério do Trabalho, a RAIS- Relação Anual de Informações Sociais e, do INEP/MEC, 

o Censo do Ensino Superior, o Censo Escolar e o da Educação Profissional 
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mulheres hoje em dia têm mais escolhas e estão se dedicando mais ao campo 

profissional, casando-se mais tarde ou optando por não ter filhos.   

Os processos de individuação e a maior autonomia dos sujeitos 
possibilitaram alterações nas relações de poder e o 
enfraquecimento da autoridade patriarcal, assim como do caráter 
institucional da família. O aumento nos índices de divórcio, as 
modificações nas normas jurídicas que regulam a constituição dos 
laços conjugais, através da substituição do princípio do pater 
familis pelo da autoridade compartilhada, a crescente prevalência 
do afeto como dimensão que orienta tanto as escolhas quanto a 
constituição e a dissolução dos laços conjugais são indícios desse 
enorme processo de mudanças no período contemporâneo 
(ARAÚJO e SCALON, 2005, p.18).  

 

Em contraposição a essa visão, Melo (2005) aponta que esta realidade 

consiste em uma sobrecarga para as mulheres que, sozinhas, têm que educar 

e alimentar os filhos, pois os maridos abandonam os lares e não assumem a 

responsabilidade com as crianças geradas. As mulheres são chefes de família 

de 27% das famílias pobres e 25% das indigentes, ou seja, “o rosto feminino da 

pobreza tem seus traços pintados com a dissolução dos laços familiares que 

provocou um aumento relativo das famílias cujas pessoas de referência são 

mulheres” (MELO e BANDEIRA, 2005, p. 22).  

A dramaticidade destes dados fica acentuada quando se olha para 
as crianças, a proporção destas que vivem com o responsável 
sem cônjuge passou de 11,2% em 1991 para 16% em 2000 (3,6 
milhões de menores) e 50% destas (1,8 milhões) vivem sós com 
responsáveis mulheres, sem cônjuges. Considerando apenas as 
crianças de zero a seis anos esta taxa de participação atinge 18% 
(IBGE, 2000) e esta proporção é bem superior no Distrito Federal 
e nas cidades de Salvador, Recife e Belém. (idem). 

 

Guimarães (2004) argumenta que formas inéditas de perceber, construir e 

classificar simbolicamente e materialmente as relações de trabalho, as 

ocupações, os padrões salariais e os destinos sócio-profissionais desigualaram 

de uma nova maneira homens e mulheres. O diagnóstico acerca da inserção 

das mulheres no mercado de trabalho revela que essa dinâmica foi 

acompanhada por desvantagens para as mulheres por duas razões. A primeira 
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refere-se à sobrecarga destas que trabalhavam fora de casa, mas mantinham 

suas responsabilidades com o trabalho doméstico e a família.  

Persiste fortemente no imaginário social a referência do homem provedor 

e da mulher esposa, mãe e dona-de-casa e até hoje as mulheres estão 

associadas às práticas cotidianas do trabalho reprodutivo, o que acarreta nos 

problemas relacionados às duplas e triplas jornadas e no sofrimento causado 

pelo sentimento de culpa por se dedicarem ao mercado de trabalho, espaço 

que seria exclusivo de um sujeito masculino e branco. As atividades 

domésticas, principalmente os cuidados com as crianças, foram construídas na 

ordem patriarcal como obrigações naturais das mulheres, o que impede a 

participação pública e política (SCOTT, 2005).  

Saffioti (1982) argumenta que nas ocupações industriais tipicamente 

femininas da década de 70 verificava-se baixo índice de sindicalização, o que, 

conseqüentemente, repercutia nos salários e nas condições de vida e trabalho.  

Isto se explica, não apenas em função da ausência de formação 
políticas destas mulheres, como também em razão de sua dupla 
jornada. Esta não lhes deixa tempo livre para participar de 
atividades que não se configurem como trabalho. Obviamente, 
pesa sobre-modo a ideologia dominante na qual a mulher não 
deve se imiscuir no mundo político (SAFFIOTI, 1982, p. 123).  

 

A segunda razão se dá porque dentro do mundo do trabalho persistem 

discriminações de gênero e raça e a perpetuação de mitos - como o custo do 

trabalho feminino ser maior do que do trabalho masculino, por exemplo -, que 

diferenciam as condições e possibilidades de entrada, permanência e 

ascensão na vida profissional determinando as atividades laborais, os salários 

e os direitos relacionados à proteção social.  

Para as mulheres, os limites temporais se dobram e se multiplicam 
entre trabalho doméstico e profissional, opressão e exploração, se 
acumulam e articulam, e por isso elas estão em situação de 
questionar a separação entre as esferas da vida – privada, 
assalariada, política – que regem oficialmente a sociedade 
moderna. (HIRATA e ZARIFIAN, 2009, p. 254). 
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Em 1973, o mundo enfrentou a primeira grande crise do petróleo, o que 

ocasionou uma desindustrialização (e, conseqüentemente, desproletarização 

do trabalho industrial) pela perda do capital, levando as empresas a aplicarem 

mais nas bolsas de valores do que no sistema produtivo. Essa reestruturação 

da produção provocou, inclusive, uma reconfiguração do olhar sociológico 

clássico. A partir da década de 70 e da crise da sociedade industrial (ou do 

modelo de sistema de produção chamado fordismo14), a nova lógica de 

acumulação vai enfatizar idéias como qualidade e competitividade (SANTANA 

e RAMALHO, 2004). Fazem parte dessa transformação da sociedade 

inovações tecnológicas, novas maneiras de se pensar a gestão da força de 

trabalho e novos processos de trabalho.  

Dessa forma, a década de 1980 foi palco, nos países desenvolvidos, de 

profundas transformações relacionadas ao trabalho.  Já nos anos 1990, muitas 

empresas brasileiras passaram a adotar as novas formas de produção que já 

estavam ocorrendo nas indústrias e eram características do chamado modelo 

japonês de produção, ou toyotismo15. De acordo com Santana e Ramalho 

(2004, p. 36),  

o contexto brasileiro não chega a ser o da crise clássica do 
fordismo em suas claras referências ao mercado saturado. Aqui, o 
contexto das inovações tem relação direta com a tentativa de 
acesso ao mercado mundial, seus padrões de preço e qualidade 
dos produtos e a abertura comercial promovida durante o governo 
de Fernando Collor.  

 

A adequação a essa nova fase do capitalismo (de criação e valorização 

do capital), as transformações no processo produtivo e a adoção dessa ótica 

de mercado das empresas resultaram em um desemprego estrutural que se 

esparramou pelo mundo globalizado (ANTUNES, 1995). Essa lógica provocou 

                                                           
14

 A partir de Antunes (1995), entendo o fordismo como a forma de organização da indústria ao longo do 

século XIX, que abarca a existência dos seguintes elementos: a produção em série e de massa, o controle 

do tempo e dos movimentos, o trabalho realizado em parcelas, a fragmentação das funções, separação 

entre execução e elaboração, unidades fabris verticalizadas e de um coletivo de operários.  
15

 O toyotismo, portanto, vai substituir o modelo fordista dominante a partir de uma revolução técnica que 

fez crescer a produção, determinada pela demanda, sem aumentar o número de empregadas/os. O modelo 

japonês está baseado nas ideias de controle de estoque (“kanban”), maior aproveitamento do tempo (“just 

in time”), flexibilização, terceirização, subcontratação, controle de qualidade total, eliminação do 

desperdício, “gerência participativa”, sindicalismo de empresa entre outros.     
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a precarização do trabalho a partir de acordos fracos, negociações e relações 

de trabalho flexíveis, terceirização, subcontratação, expansão do setor informal, 

crise nos sindicatos e da perda de direitos e conquistas históricas das/os 

trabalhadoras/es, “configurando uma tendência à individualização extrema da 

relação salarial” (ANTUNES, 1995, p. 44). Foi nesse contexto adverso que 

ocorreu o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o que não 

significou melhorias nas condições das famílias brasileiras. Conforme Melo e 

Bandeira (2005, p. 38), “há uma concentração da atividade feminina nos 

segmentos menos organizados da economia, com maior recorrência de 

contratos informais e menor presença sindical”, o que intensifica a precarização 

das suas condições de vida, dando à pobreza do nosso país um rosto feminino 

e negro. 

Para as pessoas que viviam do trabalho, sobretudo para as mulheres, as 

alterações afetaram não apenas as suas condições materiais, mas também as 

suas subjetividades e formas de ser, como aponta Antunes (1995, p. 46):    

A presença feminina no mundo do trabalho nos permite 
acrescentar que, se a consciência de classe é uma articulação 
complexa, comportando identidades e heterogeneidades, entre 
singularidades que vivem uma situação particular no processo 
produtivo e na vida social, na esfera da materialidade e da 
subjetividade, tanto a contradição entre o indivíduo e sua classe, 
quanto aquela que advém da relação entre classe e gênero, 
tornaram-se ainda mais agudas na era contemporânea. A classe-
que-vive-do-trabalho é tanto masculina quanto feminina. É, 
portanto, também por isso, mais diversa, heterogênea e 
complexificada. Desse modo, uma crítica do capital, enquanto 
relação social, deve necessariamente apreender a dimensão de 
exploração presente nas relações capital/trabalho e também 
aquelas opressivas presentes na relação homem/mulher, de modo 
que a luta pela constituição do gênero-para-si-mesmo possibilite 
também a emancipação do gênero mulher.  

 

Ao compararem a sociedade moderna atual e o cenário de algumas 

décadas atrás, Araújo e Scalon (2005, p. 66) afirmam que as relações de 

gênero nas famílias mudaram, porém mantêm na natureza das interações “o 

princípio tradicional da divisão sexual do trabalho - mulheres e homens com 

papéis diferenciados – e a predominância do papel de domesticidade, que 

confere desvantagens às mulheres na vida social geral”.  
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Nesse sentido, se na divisão do trabalho marcada pelos tradicionais 

papéis de gênero, às mulheres ficam restritas as atividades domésticas e a 

reprodução da mão-de-obra (atividades sem prestígio algum quando 

comparadas às dos homens), no contexto de industrialização e de necessidade 

de mão-de-obra – e até os dias de hoje, de intensa flexibilização e precarização 

do trabalho – é também exigido das mulheres que ingressam no trabalho pago, 

além do cuidado com o lar e da produção da vida simbólica cotidiana, a sua 

contribuição financeira para a família (ARAÚJO e SCALON, 2005). Soma-se 

ainda a esse aspecto o compromisso profissional de “estar sempre se 

atualizando”, o que implica a busca constante por maior qualificação, a partir de 

mais anos de estudos.  

A conjuntura de recessão e desemprego em massa dos anos 90, 
com o desenvolvimento de formas de trabalho precário tornaram 
novamente atual o debate sobre o trabalho e sua crise, com a 
proposição de políticas públicas. (HIRATA e ZARIFIAN, 2009, P. 
254). 

 

O trabalho doméstico é a forma de persistência e recriação da divisão 

sexual do trabalho, constitutivo do sentido da vida das mulheres e seu impacto 

se dá para as mulheres negras prioritariamente. O contexto internacional de 

inserção das mulheres no mercado de trabalho não significou uma alteração na 

relação de conciliação entre família e trabalho doméstico. No Brasil e na 

América Latina, é impossível pensar o mercado de trabalho sem pensar a 

relação entre patroa e empregada, relação tecida em uma história fortemente 

marcada pela escravidão. Aqui, a mulher só consegue se lançar no espaço 

público enquanto livre trabalhadora quando existe uma outra mulher 

trabalhando em sua casa. 

 

2.1.1. Gênero e raça no mercado de trabalho: a situação atual 

As tendências e rupturas que ocorreram nos últimos 40 anos conformam 

um processo complexo permeado por aspectos contraditórios. Pode-se dizer 

que a entrada recente das mulheres na esfera do trabalho e a conquista de 
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direitos colaborou para o alcance de expectativas relacionadas à discussão 

acerca da igualdade entre os sexos, da segregação entre o público e o privado 

e da emancipação de mulheres.  

Entretanto, a atual situação geral das mulheres é demarcada pelos 

seguintes aspectos:  

  Maior escolaridade e menor salário que os homens, mesmo quando 

ocupam os mesmos cargos;  

  Empregos de menor prestígio, dentro de uma lógica de segregação 

ocupacional que as insere em espaços tradicionalmente femininos, 

menos valorizados e com baixos salários. Em 2001, o trabalho das 

mulheres estava dividido entre prestação de serviços (28,4%), trabalho 

agrícola (20%), emprego doméstico (17%) e o comércio de mercadorias 

(13,5%). Consideradas atividades femininas, destacam-se a costura 

(94%), magistério do ensino fundamental (90%), secretariado (89%), 

telefonia (86%), enfermagem (84%) e recepção (81%) (DIEESE, 2001 

apud KUCHEMANN in ROSSO, 2008);  

  Maior presença no setor informal; 

  Exercendo trabalhos precários, vulneráveis e sem amparo legal; 

  Maiores taxas de desemprego; 

  Dificuldade de ascensão profissional a cargos de poder, necessitando 

apresentar maior grau de escolaridade para concorrer com os homens; 

  Crescente participação como chefes de famílias, devido aumento na 

participação do sustento financeiro familiar; 

  Necessidade de conciliação do trabalho produtivo com o reprodutivo e 

enfrentamento de duplas e triplas jornadas. 

 

Cabe aqui, portanto, levantar a seguinte pergunta: quando falamos dessa 

“entrada” das mulheres no mercado de trabalho, de quais mulheres estamos 

falando? Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), organizados 

na publicação Mulheres Brasileiras: Políticas e dados (2010) da SPM/PR, as 
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mulheres, em 2008, eram maioria na população brasileira, representando cerca 

de 97,5 milhões de residentes no país, 51% do total. Desse universo, 

aproximadamente 48,7% é de mulheres negras, o que equivalia a 25,4% do 

total da população brasileira.    

 

Gráfico 2 

Distribuição da população feminina, segundo cor/raça. Brasil, 2007 

 

           Fonte: IBGE. Síntese de Indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 

          Elaboração própria da Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM/PR. 

 

A mulher negra sempre trabalhou e isso nunca foi sinônimo de 

emancipação. Por conta dos resíduos do nosso passado colonial, ela 

permanece ocupando espaços similares aos de suas antepassadas, ou seja, 

os precários empregos domésticos, nas zonas urbanas, ou os trabalhos no 

campo.  

O fato de 48% das mulheres pretas [...] estarem no serviço 
doméstico é sinal de que a expansão do mercado de trabalho para 
essas mulheres não significou ganhos significativos. E quando 
esta barreira social é rompida, ou seja, quando as mulheres 
negras conseguem investir em educação numa tentativa de 
mobilidade social, elas se dirigem para empregos com menores 
rendimentos e menos reconhecidos no mercado de trabalho 
(LIMA, 1995 apud CARNEIRO, 2003, p. 121).  

 

Como vimos, a compreensão de que existe uma relação de poder que 

separa a esfera pública da esfera privada e que divide os espaços entre 

femininos (reprodução) e masculinos (produção) levou ao debate sobre a 
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necessidade de rever o conceito de divisão sexual do trabalho. De acordo com 

Hirata e Kergoat (2003, p. 602), no âmbito dos países europeus, a nova divisão 

sexual do trabalho apresenta dois aspectos: primeiro, aponta para uma 

reorganização social do trabalho tanto no campo profissional quanto no 

doméstico e em seguida remete a um  

duplo movimento de mascaramento, de atenuação das tensões 
nos casais burgueses, de um lado, e a acentuação das clivagens 
objetivas entre mulheres, de outro: ao mesmo tempo em que 
aumenta o número de mulheres em profissões de nível superior, 
cresce o de mulheres em situação precária (desemprego, 
flexibilidade, feminização das correntes migratórias. 

 

Trazendo essa reflexão para o contexto brasileiro, marcado por uma 

“herança escravocrata”, penso como Suárez (1998, p. 110) quando afirma que 

“o fato de as mulheres brancas e negras serem consideradas inferiores ao 

homem branco, ou sujeito paradigmático, não estabelece qualquer igualdade 

entre elas”. Se para a mulher branca as possibilidades de investir e se envolver 

em uma carreira são maiores, isso se dá, pois o trabalho doméstico é 

delegado, geralmente, a uma mulher negra e pobre (babás, empregadas 

domésticas, cozinheiras, faxineiras), que, por sua vez, é quem realiza o 

desvalorizado “trabalho da mulher” (HIRATA e KERGOAT, 2003).   

Entre 1990 e 2000 a taxa de desemprego feminina passou de 20% para 

30%, representando um índice superior ao dos homens de 58% (ABRAMO, 

2004 apud KUCHEMANN in ROSSO, 2008, p. 76). Em 2008, as mulheres 

representavam 81,7% da participação no mercado de trabalho, quando 

comparada à dos homens. Nesse mesmo ano, a taxa de desemprego 

masculina (5,2%) foi inferior a feminina (9,6%), o que significou a existência de 

mais de 1,2 milhões de mulheres brasileiras desempregadas em comparação 

com os homens (BANDEIRA, MELO e PINHEIRO, 2010). 

“Se por um lado as mulheres são excluídas dos melhores empregos (em 

termos de remuneração e qualidade) simplesmente por serem mulheres, são 

também excluídas de determinados empregos entendidos como femininos, por 

serem negras” (BANDEIRA, MELO e PINHEIRO, 2010, p. 26). Os dados 
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abaixo informam acerca da precarização do trabalho e apontam que as 

mulheres e os negros têm maior participação em ocupações precárias e 

informais. 

                                               Quadro 2 

Ocupações Precárias e Informais. 
Brasil, 2001. 

Homens 54% 

Mulheres 61% 

Brancos 50,40% 

Negros 65,30% 

Total 57% 

Fonte: OIT, 2003 (SEGATO, 2006, p. 
61). 

 

A reflexão crítica acerca do argumento que relaciona de maneira direta 

ocupação profissional e rendimentos com o grau de escolaridade e a 

qualificação, aponta que se as mulheres brancas passaram a freqüentar mais 

as universidades, diminuindo a distância entre elas e os homens brancos, o 

mesmo não ocorre com a população negra e parda, especialmente com as 

mulheres negras, que apresentam os piores indicadores sociais e sofrem o 

processo de dupla subalternização. Assim, se as mulheres negras têm 

menores possibilidades de acesso à educação, na hierarquia dos cargos são 

elas que ocupam as posições inferiores e, conseqüentemente, que recebem os 

piores salários (NASCIMENTO, 1976 in RATTS, 2006).    

O fato de os homens entrarem mais cedo do que as mulheres no 
mercado de trabalho com prejuízos para a sua permanência no 
sistema educacional e que apesar disso, os estudos recentes 
sobre a mulher no mercado de trabalho revelam que elas 
precisam de uma vantagem de cinco anos de escolaridade para 
alcançar a mesma probabilidade que os homens têm de obter um 
emprego no setor formal. Para as mulheres negras alcançarem os 
mesmos padrões salariais das mulheres brancas com quatro a 
sete anos de estudos elas precisam de mais quatro anos de 
instrução, ou seja, de oito a onze anos de estudos. Essa é a 
igualdade de gênero e de raça instituídas no mercado de trabalho 
e o retorno que as mulheres, sobretudo as negras, tem do seu 
esforço educacional (CARNEIRO, 2002, p. 5). 
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De acordo com Segato (2006, p. 59), “os salários recebidos pelas 

mulheres comparativamente àqueles recebidos pelos homens são sempre 

inferiores, independente do grau de escolaridade ou do setor de atividades em 

que estejam inseridos”. Para a autora, a desigualdade salarial é uma das 

formas mais persistentes de desigualdade no mundo do trabalho e tende a 

aumentar, uma vez que o nível de escolaridade cresce: “relacionada, mais que 

a atributos técnicos ou de escolarização das pessoas, a construções sociais e 

culturais que atribuem „lugares‟ e valores diferenciados – e hierarquicamente 

definidos – ao trabalho de homens e mulheres, negros e brancos” (SEGATO, 

2006, p. 61). 

Em 1997, os homens recebiam, em média, uma remuneração de 5,9 

salários mínimos, enquanto as mulheres recebiam apenas 4,6 salários 

mínimos; ou seja, as mulheres recebiam 79% do rendimento dos homens, os 

negros 50% do rendimento dos brancos e as mulheres negras 39% do 

rendimento do homem branco (SEGATO, 2006). Ao tratar da atual 

configuração da sociedade brasileira, Ribeiro (2008, p. 988) pondera: 

“obtivemos avanços na agenda política? Sim, muitos!! Porém, não o suficiente 

para destruir as mazelas deixadas pela escravidão e pela abolição inacabada”. 

O desemprego atinge níveis altíssimos em diversos países e o mercado 

informal cresce gerando fortes impactos sociais. Os dados apresentados por 

Bandeira, Melo e Pinheiro (2010), são reflexos de uma organização social que 

“avança em garantia de direitos, mas que se mantém descompensada pela 

continuidade de regimes excludentes, como o racismo e o machismo” 

(RIBEIRO, 2008, p. 988).   

Uma vez que consigam empregar-se no mercado de trabalho, as 
mulheres concentram-se em espaços bastante diferentes 
daqueles ocupados pelos trabalhadores do sexo masculino. A 
PNAD 2008 mostrou que das quase 40 milhões de mulheres 
ocupadas, em torno de 16% eram trabalhadoras domésticas, 
13,7% eram empregadas sem carteira assinada, 6,4% 
trabalhavam na produção para próprio consumo/construção para 
próprio uso e 6,3% em outros trabalhos não remunerados. Isso 
significa que 42% da população feminina ocupada (equivalente a 
17 milhões de mulheres) estava em postos de trabalho com 
menos nível de proteção social e, portanto, mais precários, seja 
pela falta de carteira assinada ou até mesmo pela falta de 
remuneração pelo trabalho realizado. Já entre os homens, o 
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conjunto destas ocupações não alcançava 27% do total de 
ocupados. Importante reforçar que, entre as mulheres negras, este 
percentual alcança 49% do conjunto das ocupadas, frente a 35,7% 
para as mulheres brancas, indicando, mais uma vez, as 
conseqüências perversas do acúmulo das discriminações e 
desigualdades. (BANDEIRA, MELO e PINHEIRO, 2010, p. 26). 

 

Após essas constatações, cabe refletir sobre a relevância da discussão 

e a importância da adoção das cotas raciais nas universidades públicas e das 

políticas de ações afirmativas no mercado de trabalho. O acesso ao ensino 

superior também está hierarquizado, pois existe uma massificação do ensino 

superior privado e noturno, de baixo prestígio em comparação com as 

universidades públicas, e que coloca as pessoas em posições inferiores no 

mercado de trabalho. Na CAIXA, por exemplo, apesar da adesão ao Programa 

Pró-Equidade de Gênero e Raça, não existe nenhum tipo de cota de inserção 

para mulheres negras e essas são as que recebem os piores salários e estão 

em menor número no quadro de colaboradores da instituição. 

Araújo e Scalon (2005) pensam o significado da autonomia para as 

mulheres de acordo com um duplo sentido: primeiro, no que se refere à 

independência da figura masculina que domina a relação hierárquica de poder 

e, em segundo, como um caminho para a inclusão social no mercado 

consumidor dessa mulher e de sua família.  

 

2.2. O trabalho no setor bancário: a reestruturação nas décadas de 
1980 e 1990 

Nos últimos anos, no Brasil e em outros países da América Latina, os 

sistemas financeiros estão se modificando, agora no sentido de ajustar as 

economias nacionais às imposições dos princípios neo-liberais do capitalismo 

financeiro. De acordo com o contexto de transformações na organização 

produtiva que ocorreram nas décadas de 1980 e 1990, o processo de 

reestruturação do setor bancário alterou de maneira significativa as relações e 

condições laborais, implicando em intensificação do trabalho e precarização do 

emprego. O estudo desenvolvido por Jinkings (in ANTUNES, 2006) aponta que, 
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em 1980, havia cerca de 1 milhão de bancárias/os e que, atualmente, não 

chegam a 400 mil.  

A adoção de medidas de liberalização comercial, 
desregulamentação financeira e privatização da economia na 
região, desde a segunda metade da década de 1980, permitiu 
uma significativa ampliação dos fluxos de capitais estrangeiros, 
atrelando cada vez mais as políticas econômicas e monetárias 
desses países aos dinamismos das economias hegemônicas e 
inserindo-os de modo subordinado nos movimentos da 
mundialização financeira (JINKINGS in ANTUNES, 2006, p. 190. 

   

No Governo Collor (1990-1992), foi criado o Programa Nacional de 

Desestatização – PND (Lei nº 8.301/90) para promover a privatização em larga 

escala e o desmonte do setor estatal da economia brasileira. Porém, foi no 

governo FHC (1995-2002) que “o país experimentou um processo veloz e 

profundo de privatização e desnacionalização da economia” (JINKINGS in 

ANTUNES, 2006, p. 192) com a criação, em 2001, do Programa de 

Fortalecimento das Instituições Financeiras Públicas (Profif), que  

consolidou o processo de esvaziamento dos bancos federais 
como instrumentos da política econômica e social do país e impôs 
a essas instituições as mesmas regras de funcionamento dos 
demais bancos comerciais, direcionando suas operações aos 

critérios mercadológicos do capital privado.  

 

A seguinte Nota Técnica 20, elaborada pelo Ministério da Fazenda, em 

1995, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) 

constituiu-se em uma das diretrizes governamentais adotadas pelos bancos 

para promover a reestruturação de maneira alinhada com a abertura 

econômica ao capital privado transnacional, as privatizações e o 

enfraquecimento dos setores estatais: 

Criados historicamente para funções específicas, os atuais seis 
bancos federais vêm apresentando ao longo do tempo um quadro 
de superposição de funções, concorrência prejudicial entre eles, 
rede de agências autofágica e ineficiente, dependência de 
tratamentos excepcionais para manutenção de precário equilíbrio 
econômico-financeiro, pesadas estruturas administrativas e 
funcionais. Justificaria em parte essa situação, para alguns, aquilo 
que equivocadamente denominam de ônus de „banco social‟, 
figura inexistente na doutrina e na prática. Função social é 
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autárquica, fundeada no orçamento fiscal. Banco é banco, seja 
público ou privado. Deve gerar resultados, lucros

16
 (apud 

JINKINGS in ANTUNES, 2006, p. 192).  

 

É evidente que o poder dos grupos financeiros de capital privado não se 

limita apenas à esfera econômica, mas também se estende ao campo político. 

Mesmo permanecendo um banco estatal, a CAIXA também passou por 

medidas destinadas a torná-la lucrativa a partir de menores custos 

operacionais e dentro de uma lógica de produção diversificada. Os processos 

que a reestruturação desencadeou foram inovações tecnológicas (que 

substituíram a força de trabalho por máquinas), novas formas de gerência 

(baseadas nos princípios da “qualidade total” e da excelência no atendimento 

ao cliente), extinção de postos de trabalho, redução de postos de atendimentos 

e terceirização da mão-de-obra. Conseqüentemente, esse processo resultou no 

crescimento das taxas de desemprego, na intensificação do trabalho e na 

fragilização dos sindicatos e dos laços de solidariedade entre as/os 

empregadas/os.  

Os dados da Tabela 2.2 mostram que o sistema financeiro, no Brasil, 

eliminou cerca de 40% das/os empregadas/os entre 1989 a 1996. Porém, na 

região Centro-Oeste, assim como na região Sul, a redução do emprego nesse 

período foi menor, apresentando uma taxa de 33,8% (ABREU e SORJ, 2002). 

O estudo de Abreu e Sorj (2002, p. 63) aponta que esta redução  

pode estar ligada, também, ao crescimento do PIB regional no 
período aumentando as oportunidades de negócios para os 
bancos da região. Também pesou o comportamento relativamente 
mais estável do emprego no Distrito Federal, que concentra a 
sede dos maiores bancos públicos do país (Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal).  

  

De acordo com Jinkings (2006, p. 196), “nos bancos, como em outros 

segmentos da classe trabalhadora, a pressão por produtividade apresenta-se 

diluída e mistificada pelas „leis‟ do mercado e exigências atribuídas à 

concorrência interbancária e aos clientes”. Nesse sentido, o discurso 

                                                           
16

 Ministério da Fazenda/Secretaria Executiva, Nota Técnica nº20/SE-MF, Brasília-DF, 23/7/1995. 
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economicista também vai justificar a intensificação do trabalho pelo progresso 

tecnológico, incentivando a alta competitividade, insegurança, ansiedade e 

instabilidade nos ambientes de trabalho. Verifica-se, portanto, o deslocamento 

do trabalho para onde há mão de obra barata, a partir de subcontratos de 

terceirização, estágios, programas de aprendizagem. Esses são aspectos da 

precarização do mundo do trabalho e seu efeito é o aumento do sofrimento 

subjetivo das/os trabalhadoras/es. 

A autora aponta ainda que o “modo contemporâneo de gestão e controle 

do trabalho recria padrões de dominação de classe que tentam construir um 

tipo de trabalhador integrado ideologicamente ao capital” (JINKINGS in 

ANTUNES, 2006, p. 194). Ou seja, mecanismos são criados para mascarar a 

exploração capitalista e o controle burocrático das/os trabalhadoras/os 

bancárias/os que instauram condições degradantes de emprego. 

  

2.2.1. O lugar das mulheres nos bancos: um espaço de contradições 

e desigualdades 

A recente expansão do emprego feminino pode ser considerada como 

uma das principais características do mercado de trabalho brasileiro atual 

(ABREU e SORJ, 2002). No contexto de avanços tecnológicos e mudanças na 

organização do trabalho nos bancos, a partir da década de 70, verificou-se um 

movimento de feminização do emprego bancário brasileiro e mundial (ABREU 

e SORJ, 2002; JINKINGS, 2002; SEGNINI, 1998).  

Segundo Jinkings (in ANTUNES, 2006), atualmente, as mulheres 

representam 40% do total de bancários no país. Acompanhando o processo de 

feminização dos bancos, na CAIXA, o banco estudado nessa pesquisa, em 

2010, elas formavam 45,97% do quadro total de funcionários, sendo que 

apenas 7,33% são mulheres negras (verificar Tabelas 1.1 e 1.2). O Quadro 3 

abaixo informa sobre o aumento da participação de mulheres na categoria 

bancária. Mesmo se referindo à cidade de São Paulo, ele representa uma 

tendência geral. 
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Quadro 2.1 

Evolução da Categoria Bancária segundo o sexo - São Paulo-SP (%) 

1979 1988 1992 

Homem Mulher Homem  Mulher Homem Mulher 

65 35 60 40 53 47 
Fonte: DIEESE 1979, SEEBSP, 1988, SEEBSP – Iades, 1992 (SEGNINI, 1998, p. 110).           

Quadro elaborado pela pesquisadora.  

Entretanto, apesar do crescimento da taxa das trabalhadoras bancárias, 

elas não aparecem nessa mesma proporção ocupando os cargos de alto nível, 

como as gerências e diretorias. De acordo com Jinkings (2002), é possível 

observar uma divisão sexual do trabalho nos bancos através de formas de 

segregação, hierarquias e desigualdades nesse espaço produtivo. 

Compreende-se o lugar das mulheres no trabalho bancário a partir de uma 

lógica sexista que divide as atividades de acordo com estereótipos do que é 

feminino, de menor prestígio e valor, como a área de atendimento, e do que é 

masculino, onde estratégias são elaboradas e há maior poder. O estudo de 

Segnini (1998), baseado em pesquisa sobre as relações de gênero em um 

banco estatal, revela as seguintes especificidades no uso da força feminina a 

partir da inserção das mulheres no trabalho dos bancos: 

1. As mulheres ocupam, sobretudo, os cargos relacionados às 
operações simplificadas e repetitivas que os sistemas 
informatizados passaram a demandar, no contexto do aumento do 
volume do trabalho bancário, a partir da década de 60. 

2. As mulheres bancárias são altamente escolarizadas, mais do que 
seus companheiros de trabalho; desta forma, detêm um 
significativo potencial para o desempenho das tarefas que 
demandam mais responsabilidades e atenção. No entanto, esse 
diferencial educacional não é remunerado pelo banco, já que não 
é explicitada sua exigência para exercer as funções apontadas 
(SEGNINI, 1998, p. 184). 

 

 Nesse sentido, de forma ambígua, a feminização do trabalho bancário 

consiste, na relação capital/trabalho, em uma forma de redução de custos e 

intensificação do trabalho, a partir de “novos padrões de uso da força de 

trabalho feminina, assim como de novas relações de poder (e de resistência)” 
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(JINKINGS, 2002, p. 179/80), ao mesmo tempo em que “revela conquistas 

sociais realizadas pelas mulheres na busca de oportunidades iguais às dos 

homens no mundo do trabalho”. 

 Concomitante às desigualdades e discriminações relacionadas ao 

mercado de trabalho, as mulheres bancárias sofrem mais que os homens na 

relação de exploração do trabalho presente no setor bancário, apesar de 

possuírem altos níveis de escolaridade. Elas continuam preenchendo as 

funções de pouca relevância na hierarquização das empresas, conformando o 

panorama da situação social e histórica de dominação e exploração que 

integram capitalismo, patriarcado e racismo no contexto do Brasil e que exige 

políticas públicas afirmativas para diminuir distâncias entre homens e mulheres, 

brancas/os e negras/os e combatam a discriminação no trabalho. 

 

2.3. O caso da Caixa Econômica Federal: admissão, ascensão 

hierárquica e salários 

As preocupações desse estudo estão inseridas em um contexto específico, 

que é o setor bancário, mais precisamente na Caixa Econômica Federal - 

CAIXA, banco público brasileiro criado em 1861, quando Dom Pedro II assinou 

o Decreto n° 2.723, que fundava a Caixa Econômica da Corte. A CAIXA 

participou da história brasileira desde os tempos do Império, da República 

Velha, da Era Vargas, da redemocratização e do processo de urbanização e 

industrialização do país sendo, atualmente, o maior agente de políticas 

públicas do Governo Federal (BUENO, 2010).  

Na condição de empresa pública, a admissão de novas/os 

empregadas/os na CAIXA se dá através de concurso público e a ascensão 

hierárquica na instituição ocorre tanto através de Processos Seletivos Internos 

– PSI, quanto de indicações, para os cargos mais altos. O concurso público é 

uma conquista social que impede, a priori, qualquer tipo de prática 

discriminatória e discricionária na seleção de novos empregados, na formação 

de cadastro reserva e nos salários para um mesmo cargo. Entretanto, os 

números evidenciam que não existe uma distribuição equitativa das/os 
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empregadas/os dentro da CAIXA, no que se refere a cargos de comando e 

salários, entre mulheres, homens, brancas/os e negras/os. 

O quadro de colaboradores da CAIXA fechou 2010 com 124 mil pessoas, 

entre empregadas/os concursadas/os (83.185), estagiárias/os (10.282), 

prestadoras/es de serviços (25.239), adolescentes aprendizes (3.695) e jovens 

aprendizes (685)17. As Tabelas 1.1, 1.2 e 1.3 (em anexo) esclarecem acerca 

desse corpo de funcionárias/os e colaboradoras/es e do perfil salarial na 

instituição. A Tabela 1.1 mostra que ocorreu um aumento, ainda que pouco 

expressivo (1,78%), de empregadas/os negras/os nas funções e unidades 

indicadas, na passagem de 2009 para 2010. No entanto, na contra-mão, desde 

2008, a situação das mulheres frente ao total de empregadas, ao total de 

gestoras e em postos de chefias, apresenta, mesmo que muito pequena, uma 

diminuição de sua participação. 

Os dados da Tabela 1.2 mostram como é significativa a presença de 

mulheres na composição do quadro de funcionários da CAIXA, atualmente 

representam 46,48%. Entretanto, os dados destacam a frágil presença das 

mulheres negras na instituição, visto que apenas 7,33% do total de 

empregadas/os são mulheres negras. Ou seja, as empregadas da CAIXA são 

em sua grande maioria brancas, o que informa o enraizamento da questão 

racial em nossa sociedade. 

Em 2010, entre as/os gerentes do banco, 39,16% eram mulheres e 

apenas 5,11% eram mulheres negras e, entre as/os diretoras/es, elas 

conformavam apenas 20%18. A CAIXA considera Cargo de Diretoria, todos 

aqueles caracterizados como de direção, assim, computam-se Diretoria, Vice-

Presidência e Presidência. Em 2010, a CAIXA tinha na Presidência (o cargo 

mais alto na hierarquia das/os empregadas/os) uma mulher que se auto-

declara como parda, portanto, de acordo com esse conceito, sua presença faz 

com que apareça uma mulher parda/negra entre os cargos de diretoria na 

instituição, frente às ausências de mulheres brancas e homens negros. 

                                                           
17

 Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2010. Brasília-DF, DF, Caixa Econômica Federal, 2011. 
18

 Como visto, esse indicador relacionado às variáveis Cargos de Diretoria e mulheres negras indica a 

presença da ex-Presidenta da CAIXA, que se auto-declara parda. 
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Agravando ainda mais essa situação de desigualdade, atualmente, tanto a 

presidência quanto as 11 vice-presidências, que são os cargos mais altos na 

hierarquia da instituição, são todas ocupadas por homens brancos. A reação 

que esse fato provoca pode ser compreendida no depoimento abaixo da 

GERSE01 Empregada 5: 

A gente não tem nenhuma Vice-presidenta mulher. Isso é um horror, um 
atraso. O impacto disso é o que você comunica à empresa, que não é 
estratégico ter mulheres no poder, que é um folclore isso, uma coisa legal e 
bonita de se ver, mas não é estratégico. 

 

A Tabela 1.3 apresenta que, mesmo quando ocupam um mesmo cargo, 

há diferenças nos salários sendo o dos homens brancos os maiores, seguido 

dos salários das mulheres brancas, depois dos homens negros e, por fim, das 

mulheres negras. Sobre a discriminação salarial na instituição, temos que, em 

relação ao salário médio de um empregado de cor branca em cargo 

administrativo (R$ 6.021,74 reais), uma empregada branca recebe 92% desse 

salário e uma empregada negra 86,56%, todos ocupando o mesmo tipo de 

cargo. Da mesma maneira, nos cargos gerenciais, a mulher branca recebe 

93,20% do salário de um homem branco (R$ 11.713,85 reais) e a mulher negra 

recebe 92,35%. 

Indico a importância de salientar que esses dados, ao mesmo tempo em 

que são particulares desta instituição, podem servir como parâmetro relativo a 

outras instituições bancárias, além de informar certas características 

macroestruturais sobre as hierarquias das relações de poder no interior do 

sistema bancário, que reproduz, em menor escala, a situação da sociedade 

brasileira.  

O processo de promoção na CAIXA é realizado através dos Processos 

Seletivos Internos - PSI ou de indicação. Para o provimento de funções 

gratificadas é realizado o PSI, divulgado através da intranet onde a/o 

empregada/o pode fazer sua inscrição e concorrer à vaga oferecida. O PSI é 

composto pelas seguintes etapas: análise curricular, análise de experiência 

funcional, realização de produção temática, dinâmicas de grupo e entrevista. 
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Entretanto, os Cargos de Presidente, Vice-presidente, Superintendentes 

Nacionais, Superintendentes Regionais e Gerentes Nacionais, que são cargos 

estratégicos, são preenchidos por indicação. Demais cargos gerenciais são 

preenchidos por processos seletivos internos19.  

Em levantamento realizado pela própria instituição, verificou-se que mais 

homens que mulheres são indicadas/os para cargos estratégicos e mais 

homens que mulheres se inscrevem para participarem dos processos seletivos 

para cargos gerenciais. Foi atribuída como causa a esse fenômeno o fato de 

que as mulheres evitam se candidatar para cargos que exijam mudança de 

município ou porque a futura carga horária possa impactar as atividades 

domésticas além da conjugalidade20. Em contrapartida, foi elaborada para a 3ª 

Edição do Programa, na CAIXA, a Campanha Equilíbrio de Gênero em Cargos 

de Gestão, que incentiva a igualdade do número de homens e mulheres na 

ocupação de cargos de gestão. Através da Campanha, as unidades que 

atingem certo equilíbrio de gênero são premiadas.  

Sobre a Campanha, a GERSE01 Empregada 1 esclarece que: 

Na primeira vez que propomos para a GEDES, a área que faz os 

processos seletivos internos, alguma coisa voltada para equilíbrio de gênero, 

os caras quase enxotaram a gente de lá dizendo que na CAIXA é tudo 

igualitário. Mas agora que as discussões estão avançando eles já entendem 

que é uma discussão necessária, tanto que eles se propuseram fazer uma 

pesquisa sobre equidade de gênero e ocupação de cargos de chefia na 

CAIXA. Além da pesquisa, propuseram mudanças nos processos seletivos 

                                                           
19

 A CAIXA possui uma estrutura de cargos efetivos e uma de funções gratificadas. A primeira é regida 

pelo Plano de Cargos e Salários, vigente desde 1998, que regula as carreiras em que se encontram os 

cargos efetivos, providos mediante concurso público, e suas referências salariais. 

Ressalta-se que cargo efetivo é o conjunto de atividades correlatas, que envolvem o mesmo grau de 

complexidade e responsabilidade, com ocupação em caráter definitivo, que requer aprovação em 

concurso público. A segunda é regida pelo Plano de Funções Gratificadas, vigente desde 2010, e 

constitui-se no instrumento de gestão de pessoas composto por um conjunto de funções gratificadas com 

descrições, especificações, níveis remuneratórios, condições de acesso e movimentação nas funções. 

 

No Plano de Cargos e Salários a ascensão profissional ocorre com as promoções por merecimento e por 

antiguidade. No Plano de Funções Gratificadas, a ascensão pode ocorrer para as 67 funções gratificadas 

que o compõem e tem como premissa a realização de processo seletivo interno para seleção do 

empregado.  

Ressalta-se que a função gratificada é o conjunto de atribuições que se diferenciam das inerentes aos 

cargos efetivos quanto ao nível de responsabilidade e complexidade, cuja ocupação é de caráter 

transitório. 

 
20

 Informações obtidas na Ficha Perfil da CAIXA 3ª Edição – Programa Pró-Equidade de Gênero (2008). 
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internos. Propuseram que a banca seja equânime, que não seja só homem na 

banca. São mudanças estruturais que propomos. Nada grande, grande. (...) 

Temos esperança de que as pessoas mudem. Nosso antigo vice-presidente, 

por exemplo, totalmente aceitava essa Campanha, de ter, inclusive, um 

sistema de cotas, era mais audacioso. Ele era super a favor, mas acabou 

saindo sem conseguir implantar esse sistema.  

 

De acordo com a empregada, é possível perceber também como a área 

de marketing da empresa pode ser um grande aliado ou um dificultador para as 

ações voltadas para a equidade de gênero e raça, no que consiste na 

conscientização, sensibilização e estímulo às novas práticas de gestão de 

pessoas e cultura organizacional dentro da instituição. No entanto, ela não 

afirma com segurança se, de acordo com os resultados obtidos, pode-se 

considerar que a Campanha de fato altera a distribuição dos cargos de maior 

poder.  

Na versão do ano passado a gente chegou a premiar algumas unidades, 

mas percebemos que elas já tinham certo equilíbrio. Então em termos de 

evolução, o quantitativo de unidades premiadas comparado ao quantitativo de 

unidades que concorriam ao prêmio foi pequeno. Pensei: “até que ponto eles 

fizeram um esforço ou uma coincidência”. (...)Essa parte de cultura é muito 

forte dentro da empresa, porque não é uma cultura da empresa, é do país. A 

empresa está no país, então tem coisas que são difíceis de mudar. 

Atualmente, estamos com uma reunião marcada na área de marketing, pois 

propomos que o mote da Campanha fosse justamente compartilhamento de 

tarefas e eles não entendem, não aceitam. Acham que é uma interferência da 

empresa na vida particular do empregado e que não temos que falar disso. 

Então, atualmente, estamos com essa dificuldade com o marketing. Estamos 

rejeitando as campanhas deles, pois eles não pegam no ponto que a gente 

quer. “Como você vai falar pro empregado ajudar dentro de casa? Isso é 

problema deles”, eles falam. Ou ainda: “Desde quando você vai falar pra 

mulher chegar em casa e botar o marido dela pra ajudar?” Isso é problema 

delas. Eles acham que não devemos mexer no status quo. Nossa esperança é 

que eles se eduquem pra equidade de gênero e que a gente tenha dias mais 

fáceis. (GERSE01 Empregada 1) 

 

De acordo com o paradigma da “naturalidade” da divisão sexual do 

trabalho, o espaço doméstico ainda é imposto às mulheres como 

responsabilidades delas (MELO e BANDEIRA, 2005), o que as impede de 

assumir compromissos profissionais como mudanças de cidade ou 
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disponibilidade para viagens, critérios que interferem nas promoções funcionais 

da instituição. A distribuição de tarefas domésticas não ocorreu na mesma 

intensidade em que aumentou a participação feminina no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, outros fatores como volume elevado de trabalho do cargo, 

dedicação integral de horário e agenda e mobilidade de horário de trabalho 

afetam mais as mulheres que os homens.  

De qualquer maneira, o PSI funciona apenas no acesso à função, pois 

para “perder” a função é só o gestor olhar para a sua cara e decidir, falar que 

não quer mais você ali. Então, o empregado fica meio rendido, por que ele não 

tem nenhum sistema para recorrer. O acesso é democrático, mas a retirada 

não tem nenhuma exigência e processo. Pode ser de um dia para o outro. Isso 

faz o ambiente ser muito competitivo, ainda mais aqui na Matriz, coloca a 

GERSE01 Empregada 1.   

A partir da análise dos processos de seleção e promoção das/os 

empregadas/os, é possível constatar que a CAIXA adota um modelo de gestão 

interna que ainda acentua a divisão sexual do trabalho e acaba por prejudicar 

as mulheres, pois os indicadores estão baseados na referência do sujeito do 

sexo masculino, exigindo das mulheres uma adequação diferenciada a esse 

sistema meritocrático. Conforme Cappellin (1995), as discriminações indiretas 

ocorrem quando as próprias práticas de contratação funcionam como fonte da 

desigualdade entre homens e mulheres. São tomados, portanto, como atributos 

necessários para o preenchimento do cargo fatores, características e 

qualidades atribuídas pelo senso comum aos homens, o que desestimula ou 

inibe a contratação das mulheres.  

Constatou-se que quando perguntadas se em algum momento durante a 

trajetória profissional como bancária as entrevistadas tinham sofrido 

discriminação, grande parte disse que sim e todas identificaram as 

discriminações sofridas pelo fato de serem mulheres. Cappellin (1995) define 

essas como formas de discriminação direta, em que situações familiares, como 

casos de gravidez ou de licença-maternidade, são os motivos da discriminação, 

pois têm como preferência o empregado homem.  
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O quadro abaixo informa os resultados obtidos com relação à percepção 

das/os empregadas/os sobre a constatação de uma situação de 

desigualdade/discriminação na CAIXA. 

Quadro 2.2 

Opinião das/os empregadas/os sobre desigualdade / discriminação. 

Gestão 1 
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Sim. 

Gestão 2 Sim. _ _ Não. 

Gestão 3 
Com certeza. Sim. 

Nunca 
presenciei. Sim. 

 Gestão 4 
Com certeza. Sim. 

Nunca 
presenciei.  Sim. 

Empregada 1 
Com certeza. Sim. 

Sim, mas é 
sutil. Não. 

Empregada 2 
Tem muita. 

Não de forma 
clara. 

Não de forma 
clara. Sim. 

Empregada 3 
Sim, muita. 
Mais de raça 
que de gênero. 

Nunca vi, mas 
sei que tem. 

Nunca 
presenciei. Sim. 

Empregada 4* Sim. Sim. Sim. Sim. 

Empregada 
5** Com certeza. Com certeza. Com certeza. 

Não 
sabe. 

Empregado 
Comitê 
Regional Sim. 

Sim, em 
determinados 
setores. Não. Não.  

Empregada 
Comissão 
Nacional Sim. Sim. Sim. Sim. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora.  
* A GERSE01 Empregada 4 participou da equipe do Programa apenas durante a Primeira Edição e agora está em outra 
célula. 

** A GERSE 01 Empregada 5 atualmente está cedida para a ONU Mulheres. 

 

Interessante observar a dificuldade que as pessoas ainda têm em 

assumir que persistem discriminações e desigualdade de gênero e raça. Essa 

cegueira é mais evidente para a questão racial, evidenciando que ainda é vivo 

no senso-comum o mito da democracia racial. Ademais, as/os trabalhadoras/es 

não conseguem enxergar situações de sexismo e racismo institucional21, 

                                                           
21

 Para definir as categorias, utilizei o glossário da publicação Mulher negra = Sujeito de direitos: e as 

convenções para a eliminação da discriminação (SEGATO, 2006) que esclarece sexismo e racismo 

institucional como todas as práticas institucionais e, mais especificamente, das pessoas com cargos de 

responsabilidades institucionais, que reproduzem as desvantagens das mulheres e da população negra, 
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afirmando, na maioria das vezes, que “existe, mas nunca vi na empresa”. No 

caso de uma empregada negra entrevistada, quando questionada se considera 

que existe discriminação e/ou desigualdade de raça no Brasil, ela responde: 

Com certeza. (...)Esse é um problema mundial, mas no Brasil é notório que as 

pessoas negras não têm acesso as mesmas áreas da sociedade e 

oportunidades. Todavia, sobre o contexto da CAIXA, a mesma não consegue 

afirmar com tanta segurança a existência de situações de preconceito e diz:  

Eu acho que tem, mas é sutil. Eu, pessoalmente, nunca tive uma 

experiência desse tipo. Nunca me senti discriminada. Mas acho que tem 

sim pela mesma forma que percebemos o racismo no Brasil, pela 

questão numérica. A CAIXA não tem muitos empregados negros,e 

mesmo em áreas como Salvador e São Paulo, que tem um quantitativo 

grande de negros, é muito inexpressivo o número de negros em cargos 

de gestão ou de chefias de unidade. Aqui em Brasília é uma exceção, 

pois não tem muitos negros, mas mesmo em zonas de concentração 

maior de negros, não os vemos em cargos de gestão. Se você pegar 

zonas onde a concentração de negros é maior, você não vai achar 

nenhum negro gerente geral de agência, então isso é um detalhe que 

aponta para um provável racismo na empresa. Eu tenho um colega que 

já se sentiu discriminado por ser negro. Eu não tenho essa experiência, 

nunca me senti discriminada aqui dentro, mas quando analisamos os 

números pensamos nesse fenômeno de não ter negros como gerente 

geral de agência, como em cidades como Salvador. Então tem uns 

detalhes que apontam para um certo racismo dentro da empresa. 

 

Constata-se como a realidade apresenta contradições quando, apesar 

de trabalhar na área gestora do Programa, outra empregada compra o discurso 

meritocrático e neutro ao mesmo tempo em que coloca, em um segundo 

momento da entrevista, que já foi vítima de discriminação. Primeiro, ela diz não 

perceber nenhum tipo de discriminação na instituição: 

Onde eu passei não percebi essa discriminação. Temos 

oportunidades iguais, somos mais premiados pela competência do que 

pela raça, credo ou cor, opção sexual, eu percebo que há um respeito 

sim e a gente é privilegiado pelo conhecimento agregado, pela formação 

                                                                                                                                                                          
respectivamente. Quando tais práticas estão associadas ao costume da violência moral e psicológica 

contra as mulheres e as pessoas negras ocorre o que é entendido como sexismo e racismo estrutural. Em 

acordo com Segato (2006), o conceito de sexismo estrutural é utilizado para se referir às práticas e valores 

que colaboram com a reprodução da associação estatística significativa entre nível de ingressos, 

autoridade e prestígio da pessoa e seu gênero. Por racismo estrutural entende-se todos os fatores, valores e 

práticas que colaboram com a reprodução da associação estatística significativa entre raça e classe. 
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acadêmica e não pela questão do sexo. Por onde eu passei nunca 

percebi, muito pelo contrário, tinha muita diversidade, né, tinha hétero, 

tinha gay, branco, negro, magro, gordo, e eu nunca percebi nenhum tipo 

de assédio e nenhum tratamento diferenciado em decorrências destas 

diferenças (GERSE 01 Empregada 2). 

 

Logo, ela aponta para uma situação sofrida: 

Eu senti, não sei era verídico, se o gestor tava querendo fazer uma 

discriminação ou se foi uma piada de mau gosto e ao concorrer a uma vaga de 

analista junior com uma colega bem mais bonita que eu ele falou: ah se eu 

tenho que escolher vou ficar com  a mais bonita. E aí eu me senti discriminada 

com isso, ele não verificou a questão da competência do currículo da 

empregada. (GERSE01 Empregada 2). 

 

Outras empregadas descrevem situações em que também sofreram 

discriminação de gênero: 

Eu tenho uma experiência muito negativa. (...) Assim que eu entrei de 

licença maternidade. Na verdade eu saí um mês e meio antes, porque eu tirei 

férias e, no período das minhas férias, ele [o diretor geral] mandou tirar minha 

inscrição no sistema e eu tive até que antecipar o parto pra poder pegar  pelo 

menos o seguramento até voltar o tempo que eu fiquei assegurada [valor do 

salário sem função, salário-base] foi o tempo da minha licença maternidade. 

(...)Eu ia ganhar a minha filha dia 5 de abril e a minha função foi tirada a partir 

do dia 1 de abril. Se a função for tirada antes de entrar de licença, você não 

tem asseguramento, mas se ela for tirada depois da licença aí a gente tem 

asseguramento pelo período da licença. E foi por isso que eu antecipei o 

parto. Eu não achei isso uma coisa muito boa não, mas depois isso foi me 

dando força pra eu correr atrás do que eu deveria e hoje eu estou onde eu 

queria estar. (GERSE01 Empregada 3). 

 

No início da carreira na CAIXA, fui preterida para uma promoção, por 

estar grávida, entretanto na mesma empresa em que senti discriminação, fui 

valorizada e promovida há apenas 2 meses de dar a luz. Desde lá (em 1983), 

percebi que quem dá o tom da discriminação na empresa são pessoas, pois 

não adiantam políticas e iniciativas empresariais se as pessoas, em especial 

gestores/as não estiverem preparados/as para conduzi-las. No meu caso, 

ainda nem se falava disso, mas um gestor me explicou que eu não seria 

promovida naquele momento por conta da gravidez. (...)Depois dessa 

ocorrência minha carreira seguiu tranqüila e não me senti preterida por ser 

mulher, mas ainda assumia todas as responsabilidades sozinhas, o que tornou 

meu caminho e trajetória bem desgastantes. (GERSE01 Gestão 1). 
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Na avaliação de final de ano que tinha que ter aquela avaliação dentro 

da equipe pra promoção de deltas [pontuação que implica em aumento 

salarial], eu deixei de receber, eu deixei não, eu até recebi um, mas pelo fato 

de eu ser mulher e estar grávida eu trabalhava mais que todos, e aí eu ganhei 

um delta enquanto que todos os homens da equipe receberam cinco deltas e 

eu trabalhava das oito da manhã às oito da noite, eu trabalhava pra caramba. 

(...) Isso aconteceu quando eu estava grávida do meu segundo filho. Com 

certeza eu fui discriminada e ele [o gestor] falou com todas as letrinhas: “por 

você ser mulher e estar grávida você trabalha menos que os outros”. Isso não 

era verdade, isso é uma visão distorcida da realidade. (GERSE01 Gestão 3). 

 

Com certeza já sofri discriminação. No tratamento, na forma de falar, o 

desrespeito por ser mulher, ser tratada diferente, com colegas de trabalho, é 

bastante desagradável. Eu vejo assim que enquanto mulher a gente sempre 

tem que dar conta de mais. Pra você ter espaço você tem que fazer sempre 

mais. (Integrante da Comissão Nacional de Gênero).       

 

Esse olhar das mulheres ressalta também aspectos relacionados à 

intensificação do trabalho, à pressão da competitividade e concorrência e às 

dificuldades em permanecer neste mercado de trabalho e em conciliar as 

atividades domésticas e profissionais. De acordo com Cappellin (1995, p. 17), 

homens e mulheres não devem ser considerados como uma única referência 

de identidade e responsabilidade, pois “ao agir nas casas e nos empregos, as 

pessoas – as mulheres e os homens – têm desafios e preocupações diversas, 

responsabilidades diferenciadas”.  

A partir dos dados apresentados, retomo as indagações de Segnini (1998, 

p. 113): 

a feminização de um número tão expressivo de postos de trabalho 
no contexto da informatização bancária significa uma mudança 
nas relações de gênero no mundo do trabalho ou tão-somente um 
deslocamento das formas até então observadas de divisão sexual 
do trabalho que implicam a hierarquização de papéis e de poder? 
Por outro lado, cabe também indagar se a feminização do trabalho 
bancário consiste em uma estratégia do capital no 
desenvolvimento do processo de racionalização do trabalho em 
um contexto caracterizado pela difusão da informatização e novas 
formas de organização do trabalho, significando uma nova forma 
de uso da força de trabalho neste momento histórico, bem como 
novas formas de relações de controle e poder.   
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Este é o contexto de desigualdade a ser enfrentado pelo Programa Pró-

Equidade de Gênero e Raça no banco CAIXA. Assim, a questão que segue, 

nos próximos capítulos, é pensar como a adoção recente de ações afirmativas 

voltadas para esse contexto laboral tem alterado - ou não - tal situação de 

discriminação de gênero e raça dentro da instituição. Com o objetivo de melhor 

compreender tal realidade, o próximo capítulo traz um breve histórico sobre as 

demandas dos movimentos feministas em relação ao tema das políticas 

públicas e das ações afirmativas voltadas para as mulheres e o trabalho. 
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Capítulo 3. 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE AÇÃO AFIRMATIVA: O PROGRAMA PRÓ-

EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA 

 

A carne mais barata do mercado é a carne negra, 
Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo de plástico. 
Que vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos... 
 

Elza Soares, 2002. 

 

3.1. Os movimentos feministas e o Estado 

O século XIX assistiu ao surgimento do movimento feminista quando as 

mulheres começaram a se ver como sujeitos históricos e de ação e passaram a 

se distanciar da naturalização do destino biológico e da diferenciação 

hierárquica dos sexos. De acordo com Bandeira (2000), a proposta feminista 

de lutar contra a hegemonia da universalidade, que prioriza referências 

masculinas e o domínio do patriarcado, e de trazer a multiplicidade e 

pluralidade, consistiu no movimento que mais provocou interferências nas 

estruturas do pensamento político e social ocidental.  

Em séculos passados, que compreende o período de 1850 a 1935, 

mulheres sufragistas e igualitaristas reivindicavam direitos políticos como o 

acesso à educação e o direito ao voto22, formando a base do movimento 

feminista na Europa e no Brasil, com forte inspiração nos ideais democráticos 

iluministas europeus de igualdade e liberdade. No âmbito do trabalho, a luta se 

dava por melhores condições laborais, diminuição da jornada e independência 

econômica. Nesse primeiro momento da luta feminista organizada, discutia-se 

a “igualdade e paridade na luta em favor de direitos e oportunidades iguais 

                                                           
22

 No governo de Getúlio Vargas, através do Decreto nº. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, é instituído o 

Código Eleitoral Brasileiro, e o artigo 2 disciplinava que era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo, alistado na forma do código. É de ressaltar que as disposições transitórias, no artigo 

121, dispunham que os homens com mais de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podiam se isentar 

de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. Logo, não havia obrigatoriedade do voto feminino. 
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entre mulheres e homens. Centrou-se na conquista de espaços sociais e 

direitos políticos” (BANDEIRA, 2000, p. 18). 

Enquanto oprimidas e excluídas “naturalmente” da participação da vida 

em sociedade, como sujeitos públicos, as mulheres viam seus direitos como 

cidadãs anulados (PINTO, 2003). Historicamente, no ocidente europeu, 

participar da esfera pública é uma questão de cidadania, conforme 

argumentação de Scott (2005, p. 15): 

Na época da Revolução Francesa, a igualdade foi anunciada 
como um princípio geral, uma promessa de que todos os 
indivíduos seriam considerados os mesmos para os propósitos de 
participação política e representação legal. Mas a cidadania foi 
conferida inicialmente somente para aqueles que possuíam uma 
certa quantia de propriedade; foi negada para aqueles muito 
pobres ou muito dependentes para exercerem o pensamento 
autônomo que era requerido dos cidadãos. A cidadania também 
foi negada (até 1794) aos escravos, porque eles eram propriedade 
de outros, e para as mulheres porque seus deveres domésticos e 
de cuidados com as crianças eram vistos como impedimentos à 
participação política. 

   

Evidentemente, por se tratar de uma sociedade heterogênea e plurirracial, 

a construção da cidadania no Brasil apresenta inserções específicas. Com o 

avançar da industrialização e urbanização do Brasil pós-escravatura, a 

cidadania plena para todas e todos não foi prioridade pública ou privada. As 

discriminações de gênero, raça e classe, historicamente articuladas, 

estabeleceram hierarquizações onde “passa a existir uma ordem incontestável, 

homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra” (RIBEIRO, 2008, 

p. 988). Nesta ordem, desigualdades são construídas e espaços de 

subcidadania são reservados às mulheres negras e aos homens negros, que, 

em sua maioria, aparecem excluídos das esferas de “relevância” social, como 

as universidades e as profissões de alto prestígio. Dessa estrutura, portanto, 

nascem geograficamente e economicamente os bolsões de miséria do nosso 

país.  

Ademais, enquanto discussões sobre dupla jornada, aborto e métodos 

anticoncepcionais, revolução sexual, liberdade sobre seus corpos, inclusão no 

mercado de trabalho, eram pautas dos movimentos feministas e de mulheres 
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brancas, as mulheres negras há muito já integravam o mercado de trabalho 

informal, enfrentavam várias jornadas na administração de suas vidas e de 

suas famílias e carregavam o peso do racismo. Assim, torna-se insuficiente 

falar de discriminação apontando somente para a questão de gênero; é 

necessário conjugar as categorias raça, etnia e classe nessa análise, pois é 

imprescindível reconhecer a diversidade e as desigualdades existentes entre 

as mulheres e promover a afirmação das subalternizadas como novos sujeitos 

políticos. Carneiro (2003, p. 118) coloca a importância em enegrecer o 

feminismo, o que implica em visibilizar “uma perspectiva feminista negra que 

emerge da condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre”. 

Essas situações reproduzidas na nossa história impulsionaram os 

diversos movimentos de mulheres na busca pelo tratamento de suas questões 

específicas e na luta pelo rompimento com a indiferença em torno de questões 

cotidianas. Esses movimentos mostram até hoje a necessidade da ação do 

Estado para a superação das condições de opressão, violência e discriminação 

vivenciadas por todas as mulheres, sobretudo as mulheres negras. De acordo 

com Marques-Pereira (2009 apud HIRATA, 2009, p. 39), a apreensão da 

cidadania é justamente o reconhecimento de “uma prática de conflito ligada ao 

poder e às lutas para o reconhecimento dos atores considerados protagonistas 

de reivindicações legítimas”. 

Como já vimos, Suárez (2000) coloca que as argumentações acerca da 

categoria gênero tiveram uma eficácia prática e política. A partir de 1980, no 

Brasil, feminismos e Estado passaram a se relacionar e, mesmo que muitas 

vezes de maneira conflituosa, o movimento feminista brasileiro pode ser 

considerado “como movimento social mais vinculado às decisões participativas 

democráticas” (COSTA in PISCITELLI, 2009, p. 70), ou ainda, como o 

movimento de mulheres “mais respeitado do mundo e referência fundamental 

em certos temas do interesse das mulheres no plano internacional” 

(CARNEIRO, 2003). Para Carneiro (2003, p. 117),   

Fato que ilustra a potência deste movimento foram os 
encaminhamentos da Constituição de 1988, que contemplou cerca 
de 80% das suas propostas, o que mudou radicalmente o status 
jurídico das mulheres no Brasil. A Constituição de 1988, entre 
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outros feitos, destituiu o pátrio poder. Esse movimento destaca-se, 
ainda, pelas decisivas contribuições no processo de 
democratização do Estado produzindo, inclusive, inovações 
importantes no campo das políticas públicas.  

 

A esse aspecto, soma-se a presença de ONGs que estimulam, prestam 

consultoria e monitoram a aplicação e execução de políticas públicas, ações 

afirmativas e mudanças legislativas em benefício das mulheres junto aos 

governos (PINTO, 2003). Portanto, cabe aos feminismos e movimentos negros 

a articulação com demais setores da sociedade para atingir o Estado, 

exercendo influência, pressão e fiscalizando seus organismos para que estes 

desenvolvam políticas públicas que garantam a equidade de gênero e raça na 

sociedade, tanto no sentido da satisfação de necessidades básicas e 

emergenciais, quanto de políticas públicas que satisfaçam interesses 

estratégicos e provoquem mudanças históricas nas relações de poder, 

inseridas, portanto, em um modelo de desenvolvimento econômico e social 

inclusivo (KÜCHEMANN, 2008).  

A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República – SPM/PR23, em 2003, consistiu em um grande avanço para a 

formulação e implementação de políticas públicas com recorte transversal de 

gênero, a partir dos I e II Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres24. 

Nesse sentido, a criação da SPM/PR representou, de acordo com Bandeira (in 

MELO e BANDEIRA, 2005, p. 43) “um imenso avanço para o movimento 

feminista na sua luta pelo fim da desigualdade de gênero”. 

O debate emancipatório e igualitarista, proposto em meados do 

movimento feminista, tem se desenvolvido até os dias de hoje, configurando 

conquistas, mas também apontando para novas questões, como a divisão 

                                                           
23

 De acordo com o Portal da SPM/PR na Internet, a Secretaria foi criada através da Medida Provisória 

103 no primeiro dia do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para desenvolver ações 

conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias Especiais, tendo como desafio a incorporação das 

especificidades das mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das condições necessárias para a 

sua plena cidadania.  
24

 Conjunto de propostas e demandas que consiste em um instrumento no processo de incorporação da 

agenda de gênero no âmbito do Governo Federal orientando para o enfretamento às desigualdades entre 

homens e mulheres no Brasil. Foi elaborado a partir da II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres que ocorreu em 2007 por gestoras e gestores públicos e organizações sociais dos movimentos 

de mulheres e feministas.  
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sexual do trabalho e o direito à diferença. Seguindo nessa direção, Yannoulas 

(1994, p. 14) vai afirmar que “torna-se necessário reconhecer que as diferenças 

também se localizam no interior do próprio sujeito mulher”. A autora coloca 

então que a partir do projeto de modernidade, o feminismo pluralista vai 

incorporar “em um diálogo contínuo a igualdade e as diferenças sem negá-las” 

(idem, p.16). Enfim, ser homem ou ser mulher, branca/o ou negra/o 

compreende construções sociais com significados concretos diferentes, o que 

leva Varikas (in HIRATA, 2009, p. 119) “a opor a noção de igualdade à de 

equidade ou de justiça, que exige tratar da mesma maneira os que são 

semelhantes e de forma diferente os que não o são”. Na aplicação prática no 

mundo do trabalho, o Programa analisado aponta que “equidade de gênero se 

refere ao estágio de desenvolvimento humano no qual direitos, 

responsabilidades e oportunidades de indivíduos não serão determinados pelo 

fato de que tenham nascido homem ou mulher”25.  

Bandeira (2008) acentua que a crítica feminista à objetividade do 

conhecimento científico, que coloca a mulher em posições de inferioridade 

biológica e social (Harding, 2007), vai além das transformações no âmbito 

público, pois traz a discussão para a visibilidade crescente das questões da 

esfera privada. Nesse sentido que a crítica feminista “provocou uma ruptura 

epistemológica significativa ao postular que o domínio do privado, na existência 

pessoal, é também político” (BANDEIRA, 2008, p. 224). Ou seja, a discussão 

sobre a pobreza, a divisão sexual do trabalho e a reprodução social exige 

pensar políticas públicas que combatam a discriminação e melhore as 

condições de vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. 

Entretanto, é preciso saber diferenciar os paradigmas que orientam as 

políticas públicas, qual lugar que as mulheres ocupam nessas políticas, ou 

seja, se elas são vistas como “mero recursos econômicos inativos e sub-

aproveitados” (KÜCHEMANN, 2008, p. 79) pelo sistema capitalista, que devem 

ser empoderadas, ou se são vistas como sujeitos políticos, como sociedade 

                                                           
25

 Essa definição consta no Guia Operacional da 2ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero 

(SPM/PR, 2008).  
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civil forte e organizada que tem reivindicado ampla participação de todas nos 

diversos campos da vida pública e privada.  

Entendendo a importância do Estado no desenvolvimento de políticas 

públicas que possam transformar a condição de desigualdade e pobreza em 

que vivemos, os feminismos apontaram para a necessidade de transformação 

do próprio Estado, que funciona a partir de uma lógica patriarcal, racista, 

clientelista, religiosa, neoliberal e elitista. Ao mesmo tempo, com relação ao 

mercado de trabalho, de acordo com Hirata (2009, p. 19), “tudo se passa como 

se o trabalho moderno, reduzido somente à sua dimensão de heteronomia, não 

devesse ser subvertido, mas limitado e contornado para encontrar, em outras 

esferas da vida, as verdadeiras fontes de emancipação”. Nesse sentido, e 

assim como Hirata, ouso lançar as seguintes questões: “mas emancipação de 

quem? E em relação a quê?”.  

 

3.2. As ações afirmativas e o mercado de trabalho 

A inserção nas relações de produção tem sido colocada pelo discurso 

desenvolvimentista como elemento fundamental para a superação da pobreza, 

via para a inclusão social e para a emancipação, sobretudo em relação às 

mulheres, visto que, em nossa sociedade moderna, independência financeira 

explicita autonomia para reger as próprias ações e tomada de decisões. Nesse 

sentido, o vínculo ao trabalho tem significados que possibilitam o rompimento 

com a submissão, resultando em aumento da auto-estima e garantia de 

direitos. Quando articulado às ações afirmativas, colabora para retirar da 

latência o entendimento de que relações históricas de poder e dominação 

inferiorizam mulheres, negros e minorias étnico-raciais.  

As ações afirmativas se justificam pela inclusão e justiça social e “têm 

como meta corrigir antigas e novas discriminações” (DELGADO, CAPELLIN e 

SOARES, 2000 apud YANNOULAS, 2001, p. 322). As ações afirmativas são 

definidas por Silvério (2005) como  

esforços orientados e voluntários empreendidos pelo governo 
federal, estados, pelos poderes locais, empregadores privados e 
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escolas para combater discriminações e promover oportunidades 
iguais na educação e no mercado de trabalho para todos (2005, p. 
144).  

 

Cappelin (1995) mostra que as ações afirmativas voltadas para corrigir as 

desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho são adotadas 

desde os anos 1980 nos Estados Unidos e que só recentemente estão sendo 

encaminhadas na América Latina. Essas iniciativas tiveram sua origem a partir 

da análise de diagnósticos estatísticos que indicavam a existência de 

discriminações como a diferenciação salarial e a segregação sexual junto à 

pressão de movimentos feministas e organizações sindicais (CAPPELIN in 

LIGOCKI, 1995). De acordo com a autora, “as políticas para corrigir as 

desvantagens entre os sexos podem ser vistas numa perspectiva histórica ao 

longo de um extenso caminho experimental de intervenção no mercado de 

trabalho” (idem, p. 18). 

Ao analisar o contexto norte-americano26, Scott (2005) aponta para a 

importância que é considerar como as ações afirmativas constroem uma 

análise do poder que está inscrita nas estruturas sociais e que discrimina com 

base no gênero e na raça, pois tem como sujeito o padrão do homem branco 

individualizado, figura singular que teme perder seus privilégios tradicionais e 

para quem cabe muito bem o paradigma da democracia liberal. Segato (2005) 

chama de eficácia comunicativa os efeitos na sociedade que são introduzidos a 

partir das ações afirmativas (ou ações de discriminação positiva). 

Se a cor da pele negra é um signo ausente do texto visual 
geralmente associado ao poder, à autoridade e ao prestígio. A 
introdução desse signo modificará gradualmente a forma em que 
olhamos e lemos a paisagem humana nos ambientes pelos que 
transitamos. À medida em que o signo do negro, o rosto negro, se 
fizer presente na vida universitária, assim como em posições 
sociais e profissões de prestígio onde antes não se inseria, essa 
presença tornar-se-á habitual e modificará as expectativas da 
sociedade. A nossa recepção do negro habilitado para exercer 
profissões de responsabilidade será automática e sem 

                                                           
26

As argumentações acerca do contexto norte-americano podem ser úteis para pensar a estratificação 

étnico-racial do Brasil, embora os dois países tenham experiências e discursos diferenciados acerca dos 

tipos de colonização e das conceituações sobre raça. Dessa forma, entendo aqui que, no Brasil, o racismo 

está associado à marca fenotípica, enquanto nos EUA está associado à origem. 
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sobressaltos. O nosso olhar se fará mais democrático, mais justo. 
(SEGATO, 2005, p. 10). 

 

A partir das reflexões de Segato (2006), compreende-se discriminação 

como uma prática pública que determina, com base nas marcas ou signos do 

corpo de um sujeito, o acesso ou não a certo espaço ou oportunidade, e 

preconceito como uma crença particular, íntima, que aparece em situações de 

conversas descontraídas com amigos e parentes e que também pode ser 

expresso em piadas. De acordo com a autora, é fundamental trazer a 

historicidade para as leituras sociológicas, pois a importância em compreender 

e utilizar precisamente esses conceitos é evidenciar a existência de práticas 

racistas e sexistas e, assim, poder pensar em estratégias para mudar essas 

situações de desigualdade. 

Raça e gênero são categorias que possibilitam perceber que as 

anatomias do sexo e da raça/cor são marcas indeléveis do corpo e quais são 

os significados disso na sociedade ocidental, que é marcada pelo discurso da 

igualdade. Nesse sentido, essas marcas do corpo “permitem” desigualdades 

muito sofridas, praticamente impossíveis de transcender: “as posições, 

enquanto afloramento de relações estruturais, têm rosto” (SEGATO, 2005). 

Temos ainda que quando gênero e raça se conjugam em um mesmo sujeito - 

ser mulher e negra - a alteridade se duplica, a dominação patriarcal se 

intensifica, maiores impedimentos são sentidos e a discriminação se agrava.  

De acordo com Melo (2005), o mercado de trabalho brasileiro apresenta 

como características a reduzida remuneração, elevada jornada, pouca 

qualificação e baixa proteção social. Nesse mercado, são as mulheres 

trabalhadoras que mais sofrem, visto que a profissão de empregada doméstica 

é a que figura como a que tem a pior remuneração dentre as atividades 

econômicas e 19% das trabalhadoras brasileiras estão inseridas nessa 

categoria. Dessas, 56% são negras (MELO, 1998 apud MELO e BANDEIRA, 

2005). Para a autora, “a desigualdade é uma realidade para todas as mulheres 

e pode-se afirmar que ser mulher é quase sinônimo de ser pobre, sobretudo se 

for preta ou parda” (p. 39). 
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A partir desse panorama, alguns dilemas se colocam no entendimento 

das ações afirmativas. Yannoulas (2001) diz que elas apresentam dois 

significados, ou dois lados da mesma moeda, pois, por um lado, podem ser 

implementadas no sentido de favorecer o desenvolvimento econômico, a 

competitividade, o crescimento da produtividade e, assim, melhorar a imagem 

da empresa perante a sociedade. Por outro lado, as ações afirmativas 

asseguram o compromisso da comunidade empresarial com a 

responsabilidade social, promovendo cidadania e respeitando o princípio da 

equidade no sentido de promover o desenvolvimento social (crescimento 

econômico com redistribuição de renda), os direitos humanos, a igualdade de 

oportunidades, as liberdades e a justiça e harmonia social.  

 

3.3. O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

Como demonstrado, tem sido reivindicado pelos movimentos de mulheres 

ampliar a participação de todas nos diversos campos da vida pública 

empresarial e privada. Nesse bojo, o Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça é uma iniciativa do Governo Federal que se apresenta como ferramenta 

para efetivação dessa demanda coletiva. Este Programa foi desenvolvido pela 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – 

SPM/PR em parceria com a ONU Mulheres27, OIT e Banco Mundial por meio 

da Portaria SPM/PR nº 39, de 22 de setembro de 2005.  

Este encontra-se atualmente em sua 4ª Edição (2011-2012), com 95 

organizações participantes (ver Anexo II), e é voltado para organizações 

públicas e privadas de médio e grande porte que, ao aderirem voluntariamente 

ao Programa, assinaram um termo de adesão onde se comprometeram com a 

promoção da igualdade de gênero e raça em duas áreas de incidência: Gestão 

de Pessoas e Cultura Organizacional.  

De acordo com Dejours (2006), as organizações sindicais 

negligenciaram a questão do sofrimento no trabalho e a relação entre 
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 Na oportunidade, UNIFEM. 
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subjetividade e trabalho focando suas atenções no sofrimento físico, nos 

acidentes de trabalho, nas doenças de cada profissão, o que consistiu em um 

grande prejuízo. Essa abordagem foi justificada pelo receio de privilegiar o 

indivíduo - a subjetividade individual - sob custas do coletivo, prejudicando 

assim a consciência de classe e a mobilização coletiva, o que favoreceria “um 

„egocentrismo pequeno-burguês‟ de natureza essencialmente reacionária” (p. 

38). Foi, então, quando, nos anos 1980, surgiu o novo conceito de recursos 

humanos, baseado em um discurso liberal economicista de direita ou de 

esquerda que silenciava sobre as injustiças que vivem tanto desempregadas/os 

quanto empregadas/os.   

Ali onde os sindicatos não queriam se aventurar, patrões e 

gerentes formulavam novas concepções e introduziam novos 

métodos concernentes à subjetividade e ao sentido do trabalho: 

cultura empresarial, projeto institucional, mobilização 

organizacional etc., alargando drasticamente o fosso entre a 

capacidade de iniciativa de gerentes e patrões, de um lado, e a 

capacidade de resistência e de ação coletiva das organizações 

sindicais, de outro (DEJOURS, 2006, p. 39). 

  

Desse modo, os gerentes e patrões que organizam uma distribuição 

desigual de riquezas, que contratam e pagam de maneira diferenciada, que 

especulam sobre benefícios fiscais, que enxugam os quadros fazendo as/os 

empregados/as trabalharem mais intensamente, que tem como seu objetivo 

central o lucro, “esses mesmos que geravam a adversidade social, o sofrimento 

e a injustiça eram também os únicos a se preocuparem em forjar novas utopias 

sociais” (DEJOURS, 2006, p. 41).  

É necessário contestar a direção e a gestão das empresas e provocar 

uma reviravolta nas áreas de cultura organizacional, empresarial e nas formas 

de recrutamento e gestão de pessoas. Sobre a importância em se trabalhar 

atualmente com essas áreas, a Coordenadora do Programa na SPM/PR 

explica: 

A igualdade não passa só pelo respeito às diferenças, mas ela passa 

muito pelas oportunidades, os critérios dessas oportunidades que são dadas 

no mercado de trabalho e, evidentemente, que isso tá relacionado com a 

mudança da gestão, pois essa replica o que a sociedade diz: que as mulheres 
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têm que estar mais no trabalho reprodutivo do que no produtivo. Acaba que os 

homens sempre assumem os cargos, então é por isso que a gente tem que 

mexer nessa gestão de pessoas. Desde a entrada, como é o processo de 

acesso, como é o processo de treinamento, capacitação, esses critérios todos. 

Mexer para que a gente tenha uma gestão igualitária, os direitos e o trabalho 

da mulher sejam valorizados, visibilizados. E, agora, não só da mulher, mas 

também dessa população negra que é mais invisível ainda do que as 

mulheres, então nós queremos chegar a isso, esse é o nosso objetivo geral, 

que se modifique esse quadro de cargos e salários dentro das organizações. 

 

Cappellin (1995) mostra que toda ação afirmativa apresenta algumas 

premissas para intervir nas organizações que a adota, sendo a primeira delas o 

estudo aprofundado de cada organização sobre a dimensão concreta da 

desigualdade entre trabalhadoras e trabalhadores, percursos da carreira 

profissional, culturas empresariais e estratégias de gestão de pessoas. Dessa 

forma, toda organização que adota o Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça deve fazer um diagnóstico do mercado de trabalho interno de 

(re)conhecer as desigualdades de gênero internas para então apresentar essas 

informações na sua Ficha Perfil e, a partir daí, elaborar um Plano de Ação 

orientado pelas demandas que surgirem nos dados coletados. O Plano de 

Ação deve explicitar como a organização vai desenvolver ações de equidade 

de gênero e, atualmente em sua 4ª Edição, ações de equidade também de 

raça em seu interior.  

O objetivo geral do Programa é mexer nos processos de ascensão, de 

remuneração e de cargos, onde as mulheres continuam recebendo salários 

menores do que os homens, em média, mesmo com maior qualificação. Os 

objetivos da 4ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

consistem em28: 

a) Contribuir para eliminação de todas as formas de discriminação em 

relação às funcionárias ao acesso, remuneração, ascensão e 

permanência no emprego; 
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 Objetivos relacionados no Guia Operacional do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça: 

oportunidades iguais respeito às diferenças da SPM/PR, 2011. 
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b) Conscientizar, sensibilizar e estimular empregadores e empregadoras 

em relação às práticas de gestão de pessoas e de cultura 

organizacional que promovam a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres dentro das organizações; 

c) Reconhecer publicamente o compromisso das organizações com a 

equidade de gênero e raça no mundo do trabalho; 

d) Promover a rede Pró-Equidade de Gênero e Raça; 

e) Disponibilizar um banco de práticas de equidade de gênero e raça no 

âmbito da gestão de pessoas e da cultura organizacional no mundo do 

trabalho. 

Para receberem o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, que representa 

o reconhecimento de bons resultados pela SPM/PR, é indispensável o 

cumprimento satisfatório, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, de 

70% das ações propostas no Plano de Ação elaborado pela própria 

organização. O Selo funciona como um instrumento que atesta a gestão 

eficiente da organização para a equidade de gênero e raça, o 

comprometimento com a justiça social e o trabalho decente na condução de 

seus negócios. Na avaliação, as organizações não são diferenciadas e nem 

comparadas entre si, elas são avaliadas por elas mesmas a partir dos seus 

diagnósticos iniciais, das ações executadas e do cumprimento das etapas, dos 

critérios, dos princípios e das metas do Programa.  

Até a 3ª Edição havia apenas uma categoria de premiação, a 4ª Edição 

passa a contemplar três categorias: ouro, prata e bronze. De acordo com a 

Coordenadora do Programa na SPM/PR, essa mudança foi introduzida a partir 

de avaliações das próprias organizações que participam e dos dois comitês.  

Vimos que era necessário fazer uma diferenciação porque tem 

organizações que estão - ainda pela complexidade que é a temática de você 

estabelecer equidade de gênero e de raça no mercado de trabalho formal - 

num processo mais de capacitação e sensibilização. Outras já avançaram, 

independente de estar no Programa ou não, na sua organização, na sua 

relação igualitária, na busca da igualdade nas relações de trabalho. Então, 
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essas já estão num outro patamar, mexendo com as próprias estruturas. Por 

isso que a gente diferenciou as categorias de bronze, prata e ouro.    

 

Junto com a coordenação do Programa, dois comitês são responsáveis 

por analisar e dar o parecer sobre o Plano de Ação de cada organização, 

avaliando se as ações propostas de fato deram conta de modificar o indicador 

negativo que a Ficha Perfil apontou a partir do diagnóstico. O Comitê Técnico-

Institucional tem como finalidade assessorar a Coordenação do Programa na 

análise das propostas de adesão e na avaliação dos resultados para 

concessão ou não do Selo. É formado atualmente por 14 representantes do 

Governo Federal, 6 das Centrais Sindicais, 5 das Confederações Empresariais, 

1 do CNDM, 1 da OIT, 1 da ONU Mulheres e 4 especialistas nas questões de 

gênero, raça e trabalho. O Comitê AdHoc assessora a coordenação do 

Programa nas etapas de análise dos Planos de Ação, no monitoramento das 

ações e na avaliação dos resultados e é formado por representantes de 

núcleos de estudos de gênero de 19 universidades.  

Além do processo de adesão, análise dos Planos de Ação e dos 

Relatórios Finais de cada organização, a SPM/PR realiza um acompanhamento 

da execução das ações, visitas in loco e promove oficinas técnico-pedagógicas 

e seminários. Nas entrevistas realizadas, perguntei para as empregadas e para 

as gerentes da CAIXA como era a relação com a SPM/PR. Enquanto as 

empregadas disseram que foi “sempre tranqüila”, “de parceria e apoio mútuo” 

ou que “sempre que a gente tem uma dúvida podemos pegar o telefone e 

ligar”, as gerentes responsáveis pela célula gestora do Programa - GERSE01 

apontaram problemas relacionados à hierarquização e falta de autonomia na 

própria CAIXA ou às exigências estruturais e temáticas da SPM/PR. 

O relacionamento com a SPM/PR é muito bom só que quando você vai 

operacionalizar isso na prática você tem um monte de entraves. Eu vou como 

gestora do Programa conversar, qual é o poder que eu tenho de falar? Eu tô 

falando em nome da CAIXA, mas nem tanto, eu já ouvi de muitos gestores: 

olha você vai lá falar, mas lembre-se que você está me representando, mas 

nem tanto! Então a SPM/PR me enxerga como CAIXA, mas eu sei que não 

estou lá como CAIXA, eu estou lá como CAIXA lembrando sempre que sou 

apenas uma gerentezinha nível médio. (GERSE01 Gestão 3). 
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Eu acho o seguinte que a SPM/PR trabalha de forma bastante 

interessante o Programa que, inclusive agora é também equidade de raça e 

raça é mais difícil de trabalhar, não está muito fácil fazer isso. A SPM/PR 

chega a querer fazer ingerências. Por exemplo, ela quer um comitê, que é 

mais que uma comissão. Ela quer que a gente tenha um comitê de raça e 

gênero, nós estamos tentando fazer uma comissão de diversidade. O comitê 

não está vingando e eles querem, batem o pé. De certa forma acho que é uma 

ingerência para uma empresa pública. Eles trabalham bem, mas acho que tem 

algumas coisas que passam da medida. Outro exemplo, eles querem que a 

gente trabalhe o compartilhamento de tarefas e eu não sei se a empresa quer 

trabalhar isso. A empresa não quer se aventurar na vida privada de seus 

empregados. Ela trabalha enquanto empresa. A SPM/PR trabalha muito bem, 

mas alguns inputs são muito veementes e a gente tem que estar sempre 

costurando essa relação. (GERSE01 Gestão 4).    

 

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça está inserido em um 

contexto internacional de mundialização da economia e reestruturação das 

organizações produtivas em que começou a se pensar em novas estratégias 

de recursos humanos, a partir das ideias de sustentabilidade e 

responsabilidade social. Esse Programa não existe apenas no Brasil, mas 

também na Europa e em países da América Latina e Caribe. Atualmente, 

organizações transnacionais, internacionais e multinacionais estão buscando 

implementar processos de promoção da equidade a partir da troca de 

experiências entre países.  

Em sua 4ª Edição (2011-2012), o nome do Programa analisado sofreu 

alteração passando a contemplar em seu título o termo raça. Entretanto, desde 

a sua 1ª Edição (2005-2006) a temática está presente quando, nas instruções 

de preenchimento da Ficha Perfil, entende-se por ações afirmativas “o conjunto 

de medidas destinadas a combater, no âmbito da empresa, o tratamento 

desigual e discriminatório dispensado a funcionárias e funcionários, motivado 

por suas características biológicas (sexo e raça), condições físicas e mentais, 

orientação religiosa e sexual, entre outras”29. De fato, desde a 1ª Edição que a 

Ficha Perfil da SPM/PR já pede o mapeamento da raça/cor dos empregados 
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 Ficha Perfil Programa Pró-Equidade de Gênero, 1ª Edição (2005-2006) – SPM. 



80 

 

das organizações, além do sexo. A atual Coordenadora do Programa na 

SPM/PR (que se auto-declara mulher negra) coloca que desde a 2ª Edição em 

diante, quando ela assumiu a coordenação, o enfrentamento ao racismo foi 

intensificado a partir de oficinas específicas, elaboração de dados pela própria 

SPM/PR e pela troca de informações. Suas constatações vão de acordo com 

as reflexões apresentadas até então.  

Existem as mulheres, mas elas não são só mulheres brancas de 

classe média então a Secretaria faz política pra todas as mulheres e nós 

temos um contingente grande de mulheres negras, a população negra hoje é 

mais de 50% da população brasileira. Nós temos que trabalhar também com 

essas mulheres e se as mulheres sofrem discriminação, desigualdade no 

mercado formal e informal, evidentemente, as mulheres negras sofrem a dupla 

ou tripla discriminação, porque, além do gênero, elas sofrem também a 

questão racial e a questão de classe. As mulheres negras elas estão numa 

categoria econômica desfavorecida, elas estão no trabalho precarizadas, elas 

ganham menos que todos os homens brancos, todas as mulheres brancas e 

homens negros. Então, o Programa é pra isso: onde estas mulheres estiverem 

no mercado formal, nós também temos que estar. Os programas que o 

governo tem feito como o Pró-Uni, trabalhando com processos de cotas, além 

de todo um movimento negro que há mais de décadas tem mostrado essa 

discriminação, essa desigualdade, o combate ao racismo institucional, então o 

Programa não pode trabalhar no mercado formal apenas só considerando 

todas as mulheres como se elas fossem iguais, nós não somos iguais, nós 

somos diferentes, nós mulheres negras somos diferentes de mulheres brancas 

então era preciso que isso ficasse transparente, que isso ficasse visibilizado e 

que fosse valorizado.(Coordenadora do Programa na SPM/PR). 

 

Dessa forma, constata-se que para que ocorra uma mudança de 

mentalidade em nossa sociedade no sentido da equidade, é irremediável 

conectar as dimensões de gênero e étnico-raciais à divisão sexual do trabalho, 

compreendendo que as relações sociais estão envoltas de relações de poder 

baseadas em situações de desigualdades e dominação diferenciadas. A 

elaboração de políticas públicas afirmativas é um importante instrumento de 

articulação entre movimentos sociais, Estado, órgãos internacionais e 

empresas para alcançar a equidade de gênero e raça no mercado de trabalho.   
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Capítulo 4 

O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA NA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 

 

4.1. Histórico 

Em 2005, a CAIXA aderiu voluntariamente ao Programa Pró-Equidade de 

Gênero30, logo em sua 1ª Edição, considerando que o banco foi uma das 

organizações pioneiras a integrar esse Programa. A adesão ao Programa 

constitui uma das atividades do Programa CAIXA de Diversidade, também 

lançado em 2005, como uma diretriz que tem por objetivo propor ações e 

políticas que valorizem a diversidade e combatam a discriminação dentro da 

instituição.  

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 2010 publicado pela 

CAIXA, o CAIXA de Diversidade apresenta diversas iniciativas com o objetivo 

de combater todo tipo de discriminação e preconceito, seja de raça, etnia, 

religião, idade, sexo, orientação sexual, orientação político-partidária entre 

outras. O conceito de diversidade utilizado por essa instituição é definido a 

partir da consideração de todos os tipos de diferenças entre as pessoas, 

inclusive as relacionadas à aparência, comportamento, crenças e opções 

pessoais, além de raça, etnia e gênero. 

O ponto de partida das políticas de diversidade na CAIXA consiste na 

adesão, em 2003, da instituição ao Pacto Global, uma iniciativa desenvolvida 

pela ONU, na época do ex-secretário geral Kofi Annan, com o objetivo de 

mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção de princípios 

que refletem o que a ONU considera como valores fundamentais e universais 

relacionados às áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente 

e combate à corrupção. De acordo com o portal Pacto Global Rede Brasileira31, 

essa iniciativa se propõe a fornecer diretrizes que orientam as empresas a 

                                                           
30

 Em 2011, na sua 4ª Edição, o Programa teve seu nome modificado pela inclusão do termo “raça” e 

agora se chama Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.  
31

 http://www.pactoglobal.org.br.  

http://www.pactoglobal.org.br/
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gerenciar suas práticas de negócios e seu crescimento de uma maneira 

responsável e sustentável. O Pacto Global serviu como base para a criação da 

ISO 26000 de Responsabilidade Social Empresarial – RSE32.  

No ano seguinte, em 2004, foi aprovado na CAIXA o “Projeto Corporativo 

de Responsabilidade Social” para incorporar nas políticas internas da 

instituição os princípios do Pacto Global. O desenho da responsabilidade social 

que a CAIXA adota está baseado nas 7 dimensões de sustentabilidade33 do 

Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social, organização sem 

fins lucrativos que auxilia as empresas a elaborar estratégias de 

responsabilidade social. A partir daí as atividades de RSE foram divididas entre 

as gerências da CAIXA e, quando a tarefa de olhar para a questão da 

diversidade foi para a área de Gestão de Pessoas, em 2006, foi encomendada 

ao Instituto Brasileiro de Microfinanças – Microbank, uma pesquisa que 

diagnosticasse como as/os empregadas/os pensavam a diversidade. Verificou-

se que o entendimento sobre o conceito era amplo e pouco contextualizado, o 

que apontava para a necessidade de aprofundar a discussão sobre o tema. Ao 

mesmo tempo, revelou-se que alguns grupos sociais apresentavam menor 

probabilidade de ascender profissionalmente dentro da empresa do que outros.  

De acordo com a ex-Presidenta da CAIXA, essa pesquisa interna foi 

iniciada a partir da adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, o 

                                                           
32

 No dia 1º de novembro de 2010, foi publicada a Norma Internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre 

Responsabilidade Social, cujo lançamento foi realizado em Genebra, Suíça. No Brasil, no dia 8 de 

dezembro de 2010, a versão em português da norma, a ABNT NBR ISO 26000, foi lançada em evento na 

Fiesp, em São Paulo. 

Segundo a ISO 26000, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das 

organizações em incorporarem considerações socioambientais em seus processos decisórios e a 

responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso 

implica um comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, que 

esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de 

comportamento. Também implica que a responsabilidade social esteja integrada em toda a organização, 

seja praticada em suas relações e leve em conta os interesses das partes interessadas.  

A ISO 26000:2010 é uma norma de diretrizes e de uso voluntário; não visa nem é apropriada a fins de 

certificação. 

Fonte: Portal Inmetro - http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp 

 
33

 As 7 dimensões conformam os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, que 

implicam na análise da performance das empresas nos seguintes temas: valores, transparência e 

governança; público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade e, por 

fim, governo e sociedade. 

 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp


83 

 

que confirmou a realidade de que as mulheres têm escolaridade acima dos 

homens, no entanto esta não se desloca em mesmas oportunidades para as 

mulheres, uma vez que estão em maior número nos cargos com menor 

remuneração. Na fala da ex-Presidenta, tal situação está inserida no contexto 

cultural brasileiro, portanto, reflete uma situação que é histórica e social, tão 

coerente nas suas palavras que torna a desigualdade dentro da instituição 

quase natural.   

Por ser uma empresa pública, todos são admitidos por concurso publico, 

sendo a remuneração igual independente do sexo. No processo de ascensão 

funcional, começam a surgir as diferenças. (...) As mulheres, mesmo tendo 

seu emprego, têm dificuldade em assumir funções em locais diferentes de sua 

moradia original, de viajar a trabalho, pois não tem a quem delegar o cuidado 

com os filhos e, em sua grande maioria, continuam responsáveis pelos 

compromissos da casa e dos filhos. São dificuldades objetivas para ascender 

a cargos de maior poder e mais bem remunerados.   

 

Em 2005 ocorreu, então, o lançamento do Programa CAIXA de Diversidade, 

trabalhando com quatro eixos prioritários: equidade de gênero, igualdade racial, 

pessoas com deficiência e orientação sexual (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais  - LGBT). Essas temáticas orientam as ações de 

Responsabilidade Social no que se refere à políticas internas, destinadas a 

todas/os as/os empregadas/os, de todos os setores, e também aos clientes, no 

que se refere às políticas sociais da instituição. 

. Dentre os principais marcos, até o momento atual, do Programa CAIXA 

de Diversidade, destacam-se: 

 2005 - Adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero da SPM/PR; 

 2005 - Instalação do Comitê de RSE com Comissões Regionais; 

 2006 - Reconhecimento de parceiros do mesmo sexo para inclusão 

em benefícios e previdência;  

 2007 - Implementação do novo Modelo de Gestão, que cria áreas 

de RSE, de Meio Ambiente e leva questões sociais e ambientais 

para avaliação de resultados anuais da instituição; 
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 2007 - Instauração da Comissão Nacional Pró-Equidade de 

Gênero; 

 2008 - Instauração das Comissões Nacionais para Igualdade 

Racial, Pessoas com Deficiência e LGBT; 

 2010 – Realização de Campanha de Auto-declaração de raça/cor; 

 2010 – Adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, 

elaborado pela ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações 

Unidas.  

As principais ações gerais do Programa CAIXA de Diversidade consistem 

em: 

 Inclusão do tema diversidade em treinamentos gerenciais e 

destinados à integração de novas/os empregadas/os; 

 Ações de marketing interno para sensibilização sobre as temáticas 

da diversidade (jornal, mensagens, chat, reunião com equipes, 

celebrações);  

 Seminário e oficinas CAIXA de Diversidade (2006, 2007 e 2008); 

 Publicação de indicadores de equidade de gênero e raça na 

ocupação de cargos nas unidades; 

 Publicação de artigos de opinião na intranet e inclusão de 

mensagens relacionadas à diversidade nos extratos bancários e 

nos terminais eletrônicos, quando em datas alusivas às temáticas. 

 

No portal da CAIXA34, o Programa Caixa de Diversidade aparece da 

seguinte maneira: 

Valorizar a diversidade é combater qualquer empecilho de acesso das 

pessoas a bens, serviços e valores da sociedade em geral, em razão de cor, 

raça, religião, orientação sexual, deficiências, entre outras. É combater a 
                                                           
34

 Em um espaço de acesso limitado aos empregados da instituição.  
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discriminação, é promover a igualdade de oportunidades por meio de ações 

afirmativas, respeitando as características e peculiaridades das pessoas, para 

que se possa ter oportunidades iguais. 

O Programa CAIXA de Diversidade, criado em 2005, visa ao 

aprimoramento da vocação histórica da CAIXA para a inclusão social e 

contribui para o contínuo desenvolvimento de uma empresa socialmente 

responsável e sustentável. 

Alinhada às diretrizes governamentais, às tendências empresariais, e 

sobretudo consoante com princípios universais de direitos humanos, as ações 

desenvolvidas por meio do Programa, ainda, se refletem no Planejamento 

Estratégico CAIXA, que tem como premissas a gestão participativa, a 

valorização da responsabilidade social, a sustentabilidade empresarial, bem 

como a diversidade da empresa. Em especial, destacamos os seguintes 

valores e desafios: 

Valores 

- Valorização do ser humano; 

- Respeito à diversidade; 

- Reconhecimento e valorização das pessoas que fazem a CAIXA. 

Desafios Caixa 

- Ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar; 

- Ser referencial como banco focado na Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) e no apoio ao desenvolvimento regional sustentável. 

O Programa CAIXA de Diversidade possibilita a implementação de ações 

e políticas específicas, especialmente, em 4 dimensões: equidade de gênero, 

igualdade racial, pessoas com deficiência e orientação sexual. É a partir desse 

programa que a CAIXA desenvolve projetos com foco na inclusão e na 

valorização de seu mais caro capital, a diversidade de seus empregados e 

empregadas. 
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O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça foi adotado pela CAIXA 

durante a gestão do ex-Presidente Jorge Mattoso (2002-2006) e consiste em 

uma das principais ações do Programa CAIXA de Diversidade. De acordo com 

a ex-Presidenta, a adesão da CAIXA ao Programa reflete, sobretudo, uma 

opção política, diz ela:  

A CAIXA sempre foi parceira do Governo Federal na implementação 

de ações e políticas que buscavam a melhoria de condições da população 

brasileira, seja na habitação, nas políticas públicas, no crédito etc. O Programa 

Pró-Equidade de Gênero demonstrou ser uma política importante e uma 

ferramenta necessária para a reflexão interna, neste caso, dando visibilidade 

as desigualdades sobre as questões de gênero. 

 

A gestão da ex-Presidenta Maria Fernanda Ramos Coelho (2006-2011) 

foi colocada durante as entrevistas como fundamental parceira para o 

fortalecimento do Programa dentro da instituição. 

A Maria Fernanda nos valorizava, falava bem do Programa Pró-

Equidade de Gênero, apoiava todas as propostas relacionadas ao Programa 

CAIXA de Diversidade. Ela foi uma gestora que apoiou 100% todas as nossas 

propostas. Então sentíamos o patrocínio dela, que era a autoridade máxima da 

empresa, então isso foi muito importante (GERSE01 Empregada 1).  

 

Não havia dificuldade em questão de orçamento na época, se 

houvesse era só a gente chegar e falar afinal de contas Maria Fernanda tinha 

isso como a menina dos olhos, atuava bastante, acreditava bastante. (...) Mas 

e o novo presidente? O novo vice-presidente? (GERSE 01 Gestão 3). 

 

Precisamos que a alta administração compre mais a ideia. Estamos 

saindo de uma administração feminina onde a Maria Fernanda nos dava total 

suporte e agora isso diminuiu. Se a alta administração não estiver alinhada a 

essa ideia, é mais difícil caminhar, chegar aos empregados, participar de 

fóruns em outras capitais, dar mais força para as comissões regionais e 

nacionais. (GERSE 01 Gestão 4). 

 

Eu acho que o que facilitou o programa na Caixa foi a Maria Fernanda, 

a presidente da Caixa, eu acho que se ela tivesse chegado ainda mais junto a 

coisa teria  andado com muito mais substância mas o fato dela ter comprado a 
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ideia foi fundamental, sabe, dela ter capitaneado o negócio, mas as 

dificuldades, eu acho, a maturidade (GERSE 01 Empregada 5). 

 

Com relação ao atual Presidente, Jorge Hereda, que assumiu o cargo 

em abril de 2011, a GERSE01 Empregada 1, entre outras, diz não saber ao 

certo sua posição com relação ao Programa. Ela diz, apesar de que ainda não 

ouvi nenhuma declaração tão forte como da Maria Fernanda, acho que ele tem 

demonstrado que é algo que ele acredita, declara. Atualmente, a CAIXA é uma 

das empresas com o Programa de Gênero e Raça mais consolidado, tendo 

recebido o Selo Pró-Equidade de Gênero três vezes consecutivas. Como 

vimos, muitas empregadas relacionam essa conquista a gestão da Maria 

Fernanda Ramos Coelho, por ser uma mulher na Presidência. Sobre esse 

aspecto, a própria ex-Presidenta coloca: 

 Acredito que o olhar e a vivência da minha condição de mulher, mãe, 

trabalhadora  e gestora que fui de uma grande empresa como a CAIXA, uma 

empresa também feminina, contribuiu para o comprometimento e estímulo na 

formação e construção da política interna, na implantação dos grupos de 

trabalho, traduzindo os resultados, conquistas e reconhecimento da política de 

gênero na empresa. 

 

Nesse sentido, percebe-se que ter uma mulher em um alto cargo de 

gestão torna-se uma referência estratégica para questionar estereótipos de 

gêneros, garantir direitos e contribuir para uma maior valorização da mulher no 

seu trabalho. Porém, o que parecia indicar um avanço da instituição, apresenta 

um retrocesso em sua última gestão onde, como já foi mostrado, atualmente, o 

cargo da Presidência e os da Vice-Presidência são todos ocupados por 

homens brancos.  

  

4.2. Organização e funcionamento 

O Programa CAIXA de Diversidade é implementado na instituição 

financeira através da Gerência Nacional de Responsabilidade Social 

Empresarial – GERSE, cuja missão é disseminar a questão da 
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Responsabilidade Social Empresarial por toda a CAIXA, elaborando e 

executando ações relacionadas ao tema. A GERSE é uma das gerências que 

compõe a Superintendência de Responsabilidade Social Empresarial e 

Relacionamento com as/os Empregadas/os – SURSE. Atualmente, o Programa 

CAIXA de Diversidade está em processo de normatização (estabelecimento 

das regras internas de funcionamento). 

A estrutura da CAIXA pode ser dividida entre matriz, filiais e agências 

bancárias. A GERSE está localizada em Brasília-DF, na matriz, que é onde 

acontece a gestão estratégica da empresa, ou seja, onde são definidas as 

normas e as políticas que serão executadas em nível intermediário pelas filiais 

(em todas as regiões do país) e, em última instância, nas agências bancárias, 

que é onde a empresa efetivamente acontece para a sociedade.  

A GERSE está atualmente dividida em 4 Gerências Executivas: 

Relacionamento e Valores, Cidadania e Políticas Públicas, Informações para 

Gestão e Programa CAIXA ODM. A célula GERSE 01 – Relacionamento e 

Valores - é a responsável direta pelo Programa CAIXA de Diversidade e, 

portanto, pelo Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, ambos em nível 

nacional. Sua estrutura é composta por 4 empregadas, sendo que uma é a 

Gerente Executiva e as demais estão subordinadas a ela. Cada empregada da 

GERSE 01 é responsável por uma atividade principal e responsável-substituta 

por outras e todas foram entrevistadas nesta pesquisa. Nesse sentido, o 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é coordenado na instituição por 

apenas uma empregada.  

Para as integrantes da equipe da GERSE01 foram realizadas perguntas 

com o objetivo de compreender quem administra o Programa na CAIXA; se 

elas sentem segurança, em termos de formação e conhecimento, dos 

conceitos relacionados ao Programa; qual o envolvimento delas com o 

movimento feminista e se elas consideravam a GERSE o local mais adequado 

para tratar do Programa na instituição. O Quadro abaixo apresenta as 

informações sobre a Equipe GERSE01. 
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Quadro 4 

Perfil Funcionárias GERSE01 - Brasília-DF, 2011. 
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? Em termos, pois deveria 
haver uma combinação 
entre GERSE e GEEMP, que 
é a área de relacionamento 
com o empregado. 

Empregada 1 
Letras Inglês Sim Não 

Sim, mas a GERSE deveria 
estar ligada à Presidência. 

Empregada 2 
Sociologia Não Não Sim. 

Empregada 3 
Recursos Humanos Não Não Não respondeu. 

Empregada 4* 
Psicóloga Sim Acadêmico 

Sim, para pensar as 
estratégias, mas não o 
operacional. 

Empregada 
5** 

Letras Espanhol Sim Acadêmico 

Não, pois deveria ir para a 
área de relacionamento 
com o empregado, a 
GEEMP. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
* A GERSE01 Empregada 4 participou da equipe do Programa apenas durante a 1ª Edição e agora está em outra célula. 
** A GERSE 01 Empregada 5 atualmente está cedida para a ONU Mulheres. 
 
 

Como uma constatação preliminar, as entrevistas permitem concluir que 

o processo de conscientização e sensibilização para o tema da equidade de 

gênero e raça ainda deve ser trabalhado pela CAIXA, inclusive junto à própria 

equipe que coordena o Programa, que atualmente não tem nenhuma 

especialista e/ou militante envolvida com feminismos ou demais movimentos 

sociais. Por mais que o acesso aos materiais da SPM/PR e de outras 

instituições seja amplo, a GERSE é quem cumpre todas as demandas 

relacionadas ao Programa: elaboração dos documentos relacionados SPM/PR, 

formulação e divulgação interna das campanhas e ciclos de palestras, 

articulação entre as áreas, coordenação das Comissões Regionais de Gênero, 

respostas para as ocorrências no SIOUV – Sistema de Ouvidoria Interna, 

esclarecimentos gerais etc. Isso tudo acarreta em sobrecarga para a 

empregada responsável pelo Programa, que além de pensar em estratégias 

também realiza a parte operacional. 
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Eu aponto que a quantidade de pessoas de fato que 
trabalham aqui é pouca toda essa demanda, do que tem pra se 
fazer, o Programa acabou ficando meio de lado, a realidade dele 
é essa hoje, por conta da falta de capacitação das pessoas que 
estão conduzindo, há exceções, mas falta uma visão do que é 
equidade de gênero, as pessoas não sabem e somada a isso 
tem uma mudança de foco. Antigamente o Programa tinha uma 
visibilidade, hoje em dia elegeram outras formas pra 
responsabilidade social e ele ficou de fato sem ter utilidade, eu 
posso falar que ele ficou abandonado, é muito forte falar isso, 
mas é o que eu acho. (GERSE01 Empregada 4). 

 

Merece destaque a insatisfação de algumas entrevistadas com a 

localização da gestão do Programa na instituição. Sobre este aspecto, a 

GERSE01 Empregada 4 também coloca: 

O operacional eu acho que não deveria estar na GERSE, porque 
é muito difícil você pensar estratégias e operá-las ao mesmo tempo, 
você não tem muita crítica, você tem a crítica, mas o processo fica meio 
viciado porque se eu faço tudo quem é que vai me criticar? Quem é que 
vai dizer: não, é melhor assim, é melhor assado. Eu me sentia um tanto 
só nessas questões de equidade. 

 

Com freqüência, a GERSE conta com algumas áreas, que são parceiras 

estratégicas nas ações de gestão de pessoas e cultura organizacional, tais 

como as áreas internas de comunicação, educação corporativa, logística, 

jurídica e de relacionamento com empregadas/os. A GERSE acompanha 

constantemente o desenvolvimento das ações propostas por meios de registro 

e documentação das ações realizadas e os resultados são divulgados através 

das mídias internas: o Jornal da CAIXA, mensagens aos empregados em 

contra-cheques e proteções de tela nos computadores, Revista GENTE DA 

CAIXA e na página da Diversidade na Intranet.  

Ademais, o Programa estrutura-se por todo o Brasil através das 74 

Superintendências Regionais, onde cada uma tem um Comitê Regional de 

Gênero cuja função é disseminar o tema da equidade de gênero e provocar a 

reflexão in loco com as/os empregadas/os que estão na ponta. 
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4.3 . Da 1ª à 4ª Edição: avanços e dificuldades na implementação 

De acordo com o Relatório Sintético da 1ª Edição do Programa (SPM/PR, 

2006), a CAIXA apresentou, após dois anos de Programa, “significativos 

avanços estruturais na questão de gênero restando enfrentar pequenos 

desequilíbrios no que se refere ao acesso e à promoção. Mas, o maior desafio 

está nas questões étnico-raciais” (p. 33). A partir do exame das Tabelas 1.1, 

1.2 e 1.3 verifica-se que o enraizamento da desigualdade e discriminação racial 

ainda é o maior problema a ser enfrentado pela instituição e que não é apenas 

um “pequeno desequilíbrio”.  

Em sua 1ª Edição, as ações do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

na CAIXA tiveram caráter de diagnóstico, sensibilização, formação, divulgação 

e promoção (SPM, 2006). Os destaques estão relacionados no Quadro 4.1.  

 

Quadro 4.1 

Ações destacadas da 1ª Edição (2005-2006) do Programa Pró-Equidade na CAIXA – Brasil, 2006. 

Gestão de Pessoas 

A inclusão da questão da diversidade no SIOUV possibilitando o registro de reclamações, sugestões e elogios; 

O reconhecimento das Regionais com melhor indicador de gênero – o que estimula a representação de mulheres no 
quadro de ocupantes de cargos e possibilita o controle da participação de mulheres no conjunto do corpo funcional 
de cada Regional; 

Criação de sub-comitês de gênero, nas Regionais, formados através de eleições entre as/os empregadas/os. 

Cultura Organizacional 

Inserção do Programa Diversidade Caixa no Planejamento Estratégico da empresa, garantindo a sua 
institucionalização e continuidade; 

Assunção da diversidade “como política em marketing”; 

Instituição, em publicação mensal, dos indicadores de gênero e raça na ocupação de cargos (para toda a empresa); 

Seleção de mulher para posto de mando – a presidência da empresa, numa conjuntura favorecida por elementos 
externos e internos à empresa. 

Ações Transbordantes 

Inserção, nos extratos de correntistas da empresa, de mensagens sobre datas alusivas à questão da diversidade seja 
de gênero, seja de raça/etnia; 

Gratuidade na emissão de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para mulheres na semana de 08 de março; 

Inserção do recorte de diversidade – raça/etnia e gênero – na publicidade da empresa. 

Fonte: Relatório Sintético da 1ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero (SPM, 2006). Brasília, DF, 2011. 
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O Plano de Ação (2007) para a 2ª Edição do Programa aponta que a 

CAIXA evoluiu de janeiro/2006 para setembro/2007, pois o número de 

mulheres em cargos de gerência/chefia cresceu de 39,11% para 39,68%. Do 

mesmo modo, aumentou o número de empregadas/os negras/os na instituição, 

passando de 15,60% a 16,65%, no mesmo período. O Plano de Ação (2007) 

também informa que dentre os gerentes/chefes da instituição, em 2006, 

11,88% eram negras/os e em 2007 a taxa subiu para 12,60%. O Relatório da 

2ª Edição (2008) elaborado pela CAIXA destaca as principais ações realizadas 

no período: 

Quadro 4.2 

Ações destacadas da 2ª Edição (2007-2008) do Programa Pró-Equidade na CAIXA – Brasil, 2008. 

Gestão de Pessoas 

Mapeamento de sexo e raça e disponibilização na Intranet dos dados referentes à ocupação de cargos por sexo e 
raça, e unidade de trabalho; 

Instauração das Comissões Nacionais de Gênero, Igualdade Racial, Pessoas com Deficiência e LGBT; 

Extensão de benefícios a casais homoafetivos; 

Três Notas Técnicas foram elaboradas visando a promoção da eqüidade de gênero na CAIXA: ampliação da licença-
maternidade para 180 dias, inclusão da linguagem inclusiva nas comunicações internas e externas da CAIXA e 
adequações ao PSI que visam o ingresso de maior número de mulheres e negros/as em cargos estratégicos da CAIXA. 

Cultura Organizacional 

Realização de chats trimestrais para discussão virtual sobre as questões de diversidade na empresa; 

Seminários e Oficinas CAIXA de Diversidade; 

Convênio com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) para contratação de adolescentes 
e jovens aprendizes provenientes de comunidade quilombolas e estagiárias/os indígenas; 

Publicação e distribuição da Cartilha "Refletindo Sobre a Equidade de Gênero"; 

Curso de Diversidade na Universidade Corporativa CAIXA – UCC; 

Sugestão de temas para discussão nas reuniões entre as gerências. 

Fonte: Relatório da 2ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero na CAIXA (CAIXA, nov./2008). 

Elaboração da pesquisadora. Brasília, 2011.  

 

É importante destacar que a revisão da Nota Técnica sobre os 

Processos Seletivos Internos – PSI propõe 3 ações que vão repercutir na 

seleção da/o candidata/o para o cargo em questão: 1) rever os pesos 

atribuídos à fase de análise curricular e funcional ao privilegiar a formação e 

não o tempo de experiência em gestão e, ao mesmo tempo, atribuir pontuação 
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extra de até 10 pontos às mulheres e até 10 pontos às/aos negras/os em 

unidades onde haja mais mulheres e negros/as na equipe do que nos cargos 

de gestão; 2) adequar os Comitês de Avaliação Gerencial, onde a equipe de 

entrevistadoras/es passa a ser composta por igual número de homens e 

mulheres, com igual poder de voto e de decisão no Comitê de Avaliação 

Gerencial e 3) adotar a eqüidade de gênero e raça como critério de desempate 

entre candidatas/os que obtiverem igual pontuação.  

Neste mesmo Relatório, são listadas dificuldades e barreiras vivenciadas 

pela equipe da GERSE na implementação do Programa. Uma delas consiste 

na diversidade cultural entre as diversas regiões do país, o que tem se 

colocado como um desafio para a construção de políticas e ações para todas e 

todos empregadas/os da CAIXA, que tem abrangência nacional. Outro desafio 

é a necessidade de formação da equipe da GERSE e das/os empregadas/os 

integrantes das Comissões Regionais de Gênero nas questões específicas 

sobre o tema da equidade de gênero e raça no mercado de trabalho. Essa falta 

de qualificação é colocada como um obstáculo para o próprio andamento do 

Programa. 

A execução das ações propostas muitas vezes exige um trabalho de 

“convencer” as/os gestoras/es das outras áreas sobre a importância do 

Programa dentro da empresa, o que torna as “questões culturais” um grande 

dificultador, na visão das/os empregadas/os entrevistadas/os.  

É a velha questão que as pessoas entendem que esses 

Programas que tratam de diversidade têm que ser tratados só pela área 

de pessoas e a gente tem uma dificuldade grande que não passa pela 

questão de orçamento, passa pela questão de cultura mesmo, de 

quebrar paradigmas, fazer com que as pessoas amadureçam em 

relação aos elementos que tornariam fundamentais. (GERSE01 

Empregada 2).  

 

É a questão da parte técnica mesmo, de eu conhecer o que é 

equidade de gênero, o que é igualdade racial, porque eu preciso 

desenvolver equidade de gênero na empresa, porque eu preciso 

desenvolver igualdade racial na empresa, e talvez seja até uma falha 

nossa de não conseguir comunicar pra empresa, pros gestores 

superiores, qual a importância disso porque eles ficam muito na questão 
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da justiça social, mas é uma falha isso é de algum modo paternalista, 

dependendo do viés que você adota. Então as pessoas achavam que 

estavam sendo bacanas com mulheres e negros e na verdade isso é 

uma questão que tem a ver com desenvolvimento econômico, que é 

contribuir pro não empobrecimento de negros e mulheres. Enfim, a 

questão é muito mais importante do que simplesmente: “Que pena 

deles!”. (GERSE01 Empregada 5).  

A valorização pode ser um dificultador. Os empregados e 

empregadas não valorizam, questionam, dizem que estamos gastando 

tempo à toa. Ainda existe essa visão equivocada. (GERSE01 

Empregada 1).    

 

A Coordenadora do Programa também aponta a mesma dificuldade: 

A maior dificuldade é a questão cultural, é o preconceito que nós 

mulheres, que nós população negra, sofremos. O Brasil é uma 

sociedade discriminatória, desigual, que desvaloriza a mulher, que 

desvaloriza a população negra. (Coordenadora do Programa na 

SPM/PR). 

 

No tocante à 3ª Edição do Programa na CAIXA, observa-se que as 

ações realizadas foram, grande parte delas, de continuação, manutenção ou 

consolidação de ações pautadas nas edições anteriores, sem inovações 

audaciosas. Diversas ações foram desenvolvidas com foco na capacitação 

das/os empregadas/os das Comissões Regionais de Gênero de todo o país. O 

Ciclo de Palestras foi um importante instrumento para a sensibilização de 

todas/os e seu objetivo foi promover a reflexão sobre a equidade de gênero no 

mundo do trabalho.  

O Quadro 4.3, a seguir, informa as ações da 3ª Edição do Programa na 

CAIXA. 
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Quadro 4.3 

Ações destacadas da 3ª Edição (2009-2010) do Programa Pró-Equidade na CAIXA – Brasil, 2010. 

Gestão de Pessoas 

 Inclusão do tema Diversidade, com foco em equidade de gênero, nos treinamentos gerenciais. 

Capacitação os/as integrantes eleitos/as para as Comissões Regionais de Gênero; 

Promoção do debate sobre diversidade e equidade de gênero junto a fornecedores e colaboradoras/es 
terceirizadas/os; 

Ampliação da licença adoção e criação da licença-adoção para homens solteiros e casais homoafetivos; 

Lançamento da Campanha Equilíbrio de Gênero em Cargos de Gestão. 

Cultura Organizacional 

Realização estudo de viabilidade de criação de creches nos Edifícios Sede; 

Implantação do curso sobre Diversidade, com foco na equidade de gênero, igualdade racial, pessoas com deficiência 
e LGBT, em consonância com as políticas do Governo;  

Promoção de ações de reconhecimento e valorização das Unidades que melhorarem os índices de equidade; 

Realização dos Ciclos de Palestra de Fortalecimento do Programa de Pró-Equidade de Gênero. 

Fonte: Relatório da 3ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero na CAIXA (CAIXA, 2010). 

Elaboração da pesquisadora. Brasília, 2011.  

 

Em todo Brasil, ocorreram 13 palestras com especialistas nos temas 

entre 2009-2010, promovidas pelos Comitês Regionais de Gênero. As que 

foram realizadas na Matriz da CAIXA, em Brasília-DF, foram gravadas e 

disponibilizadas na TV CAIXA para acesso de todas/os em sua própria estação 

de trabalho e a qualquer momento. Por ter caráter educacional, a participação 

nas palestras foi registrada no currículo das/os empregadas/os, podendo 

significar aumento de pontuação em PSI. 

Quadro 4.4 

Ciclo de Palestras CAIXA, Brasília-DF, 2009.  

Ciclo de Palestras: Mulheres e o Mundo do Trabalho 

Tema Palestrante 

Gênero e mercado de trabalho 
Dra. Hildete Pereira de Melo – 
SPM/PR 

Preconceitos de Raça e Gênero  Dra. Cristiane Soares – IBGE 

Violência contra as Mulheres e o Mundo do Trabalho Dra. Lourdes Bandeira – SPM/PR 

Conciliação entre Trabalho, Família e Vida Pessoal Rafaela Egg – OIT 

Mulheres em Cargo de Poder Rebecca Tavares - ONU Mulheres 

Fonte: GERSE. Brasília, 2009. 
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Como vimos, em maio de 2010, a CAIXA lançou a Campanha Equilíbrio 

de Gênero em Cargos de Gestão, cujo objetivo é comunicar a intenção da 

instituição em aumentar o número de mulheres em cargos de gestão. Mesmo a 

CAIXA sendo vista como referência na incorporação da política de equidade de 

gênero e raça, as empregadas entrevistadas demonstraram certo 

descontentamento com o andamento do Programa e, inclusive, falaram que 

não conseguem perceber avanços concretos significativos. Porém, perceber 

que a situação atual está errada e que há uma necessidade de mudança já 

consiste, por si só, em um grande avanço, como afirma a ex-Presidenta da 

instituição.  

Posso afirmar que a grande mudança foi o processo de debate e 

reflexão que sua criação propiciou: uma nova concepção de 

desenvolvimento da sociedade, maior partilha de poder, de recursos e 

de saber. Justiça, cidadania e dignidade para todas as pessoas. 

 

4.4 . Repercussões do Programa na vida das bancárias 

É possível afirmar que todas as mulheres são beneficiadas em alguma 

maneira pelo Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça na CAIXA, visto que, 

a priori, este não faz nenhuma distinção de área, devendo ser tratado em toda 

a instituição, por todas as suas agências, filiais e matriz. Entretanto, as 

entrevistas realizadas mostram é que necessário conhecer melhor a 

repercussão da ação afirmativa na subjetividade e na vida privada das 

mulheres que trabalham na CAIXA. Os depoimentos abaixo mostram como as 

entrevistadas consideram que o contato com as discussões estimuladas pela 

adesão ao Programa pela empresa em que trabalham provocou mudanças na 

vida delas e na forma de ver o mundo.   

Na verdade, até vir trabalhar aqui na GERSE nem tinha 

conhecimento do que o Movimento Feminista se propunha, a não ser o 

que a gente percebe pelo senso comum. Por exemplo, não dá pra achar 

que você vai dar conta de todas as atividades domésticas e cuidar dos 

filhos e trabalhar ao mesmo tempo. (...)Não consigo identificar nenhum 

momento que o Programa me beneficiou diretamente dentro da 

empresa, assim como não sinto que fui discriminada, mais sinto que 

ocorreram impactos no campo pessoal. Nas minhas discussões com 

meu ex-marido, por exemplo, que falava que esse meu trabalho me fez 

ficar muito feminista. Então as mudanças são na vida pessoal devido ao 
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contato muito próximo com o material, com os relatos que escuto. 

Acabei adquirindo muita coisa que apliquei na minha vida pessoal, com 

relação à equidade de gênero. Mudei alguns hábitos, o que considero 

que é comum, pois vou aprendendo e adotando o que considero que é 

correto (GERSE01 Empregada 1). 

 

O conhecimento que eu tenho obtido a partir do momento que eu 

passei a me relacionar com o Programa me fez ficar mais provocativa, 

não aceitar que algumas situações que corriqueiramente eu já aceitava, 

que eu já tinha aceitado que era o meu papel exercer com meu esposo, 

com o cuidado com os filhos, com a casa,  as tarefas, o papel do 

cuidador em contraposição ao do provedor. Eu tenho tentado me libertar 

e assumir um pouco das duas coisas e também provocado meu marido 

a assumir um pouco dos dois papéis porque ele é muito provedor e 

pouco cuidador. Então eu tenho provocado ele bastante nesse sentido 

pra ver se eu tenho um ganho dentro de casa pra que no futuro eu 

possa me aventurar mais dentro do mercado de trabalho, me sentir mais 

livre pra isso, mas até o momento é complicado (GERSE01 Empregada 

2).   

 

A partir da minha experiência na CAIXA minhas concepções, 

crenças e valores, sobre o papel social de homens e mulheres mudaram 

significativamente para melhor, creio eu, em rumo à equidade de 

homens e mulheres não só nos meios profissionais, mas também em 

outras instâncias: política, social, empresarial, etc. (GERSE01 Gestão 

1).  

 

Tais falas levam até a pergunta: será que as instituições estão 

escutando as mulheres ou a construção das ações do Programa apresentam 

perspectivas de cima para baixo? As demandas não podem ser pensadas 

apenas de acordo com os números do diagnóstico, ou ainda, o diagnóstico não 

deve ser realizado apenas com dados quantitativos. É sabido que o Programa 

replica na vida pessoal das/os trabalhadoras/es, mas os dados não são 

coletados, conforme diz a Coordenadora do Programa na SPM/PR: 

O Programa é para o trabalho, ele está voltado para a melhoria 
das relações de emprego, das relações sociais no trabalho. 
Evidentemente que replica na vida pessoal e profissional, mas nós não 
coletamos esses dados porque é um Programa voltado pra o emprego, 
então, evidentemente, tem algumas histórias que as pessoas contam, 
de modificação na vida pessoal, sobre os maridos, de materiais que 
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levam pra casa, da violência que diminui, mas a gente não tem os dados 
sobre isso porque não é pedido. 

 

Além da fala empresarial captada, onde observa-se que as/os 

entrevistadas/os apresentam dificuldades em desestabilizar o discurso 

institucional e acabam dizendo o que de fato é o que deve ser dito, a partir das 

entrevistas é possível ir mais fundo na lógica que dificulta a ascensão das 

mulheres, que desemboca na persistência da divisão sexual do trabalho e na 

existência de um teto de vidro, visto que as mulheres não estão chegando aos 

cargos de poder.  

A gente tem que começar a discutir a questão do 
compartilhamento de tarefas, eu acho que muitas vezes as mulheres 
não se candidatam aos cargos de gestão, não procuram uma ascensão 
como os homens procuram, apesar de já ter sido testado o seu 
conhecimento de tudo, visto que elas estão a frente dos homens, 
justamente pela questão da jornada de trabalho. Elas saem daqui, têm 
que ir para as suas casas e ainda exercer o papel de cuidadora 
(GERSE01 Empregada 2). 

 

A jornada de trabalho foi reduzida na CAIXA porque antigamente 
a gente tinha uma jornada de 40 horas e depois a gente teve redução de 
carga horária por uma conquista do sindicato.  Mesmo assim, muitas 
mulheres não optam pelos cargos de gestão justamente porque na 
gestão a realidade ainda é muito dura pras mulheres porque não se bate 
ponto aí fica um horário diluído, um horário que você não tem controle. A 
sobrecarga é altíssima de trabalho, a mulher diz: “eu sou mãe, eu não 
consigo”. Infelizmente, não é uma realidade a questão do 
compartilhamento das tarefas e aí ela chega em casa e tem que fazer 
milhares de coisas, cuidar de marido, de filho, de casa. Além das tarefas 
da casa, ainda vai ter a da CAIXA, de sair de lá às 10 horas da noite. 
Então muitas não querem ser gestoras por conta disso. A gente já fez 
várias discussões a respeito da jornada compartilhada, a gente tem 
artigos na intranet, mas a gente ainda não conseguiu mudar o perfil 
(GERSE01 Empregada 5). 

 

A empregada, então, completa: 

A questão é a seguinte: as mulheres que conseguem chegar nas 
funções de gestão não têm família, não têm filhos, elas não têm outras 
atividades, porque senão elas não dão conta. Elas acabam assumindo 
uma ação masculinizada, porque para poder dialogar com os homens 
elas têm que agir de uma forma semelhante, então elas acabam 
obtendo características bem masculinas na gestão, são características 
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bem machistas, uma visão bem machista, elas próprias não têm 
consciência de que estas atitudes que elas reproduzem masculinas elas 
fazem parte de um machismo. Essas atitudes gritar com os 
empregados, falar alto, a bater na mesa e até mesmo na roupa... 

 

O grande desafio que permanece se refere à conciliação do trabalho 

reprodutivo e trabalho produtivo, ou ainda, como se faz para sobreviver em um 

espaço privilegiadamente masculino e branco. O problema recai, portanto, mais 

uma vez, sobre a mulher.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é uma política pública de 

ação afirmativa proposta pela SPM/PR que consiste em uma estratégia para 

combater discriminações sexistas e raciais que persistem nas organizações de 

médio e grande porte, levando à reafirmação da tradicional divisão sexual do 

trabalho. Essa pesquisa, com ênfase no setor bancário, buscou analisar a 

implementação do Programa pela instituição financeira CAIXA, no sentido de 

alargar os horizontes acerca da situação da mulher e da população negra 

nesse contexto específico do mercado de trabalho, dando visibilidade às 

desigualdades sociais. 

Por ainda apresentar vida nova, o real impacto do Programa está 

começando a ser mensurado agora. Alguns avanços, como os debates 

promovidos e, principalmente, o próprio reconhecimento das desigualdades e 

da necessidade de que é importante provocar alterações na cultura e na gestão 

empresarial e nas condições de acesso, permanência e ascensão profissional 

das mulheres já podem ser vislumbrados. Entretanto, na CAIXA, verifica-se a 

dificuldade em adotar ações de cunho realmente transformador, permanecendo 

o trabalho de diagnóstico, sensibilização, formação e divulgação.  

A pesquisa realizada com as bancárias constatou que o desafio da 

equidade de gênero e raça esbarra em uma cegueira para a situação de 

opressão de gênero. Entretanto, verificou-se que aparece com maior 

intensidade a dificuldade em admitir a existência do racismo, que é 

reproduzido, reciclado e amenizado por mentiras sociais, como o mito da 

tolerância e da democracia racial, sendo refletidas no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, o Programa é uma ferramenta necessária e bem pensada para 

resolver esse problema, conclamando a sociedade empresarial a refletir e 

atacar o problema das desigualdades sociais. 

A mudança do foco do Programa nessa 4ª Edição, somando a questão 

racial aos seus objetivos, evidencia a importância de admitir que o racismo 

existe e que é necessário combatê-lo para que se possa reverter a situação de 
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divergência sócio-econômica entre homens e mulheres, sobretudo no que se 

refere às mulheres negras, visto que pensar sobre o conjunto das mulheres 

negras na sociedade brasileira é verificar que o mercado de trabalho 

permanece sendo um espaço que privilegia um determinado grupo de homens 

brancos. 

Evidentemente, a tentativa de compreensão dos resultados do Programa 

da SPM/PR no contexto laboral da CAIXA traz dificuldades por tratar de um 

cruzamento de demandas, expectativas e falas interessadas onde as/os 

empregadas/os da CAIXA e, principalmente, as/os gerentes demonstram 

grande dificuldade em desestabilizar o discurso institucional, mesmo com os 

dados oficiais da própria instituição evidenciando a realidade interna de 

discriminação salarial e de acesso a cargos de maior prestígio, o que aponta 

claramente para uma hierarquia socialmente definida que estabelece lugares 

naturalizados e valores diferenciados para trabalhos de homens, mulheres, 

brancos e negros. 

 O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é a única política pública 

que pretende mexer nas estruturas das empresas no sentido da equidade de 

gênero e raça, tendo seu foco na cultura e na gestão empresarial. Muitos são 

os obstáculos que enfrenta no que tange à sua manutenção e continuidade, 

devido a sua inserção no contexto neoliberal e desenvolvimentista atual. Por 

um lado, ele está baseado na adesão e no cumprimento voluntário das ações, 

o que exige distinguir os resultados alcançados em premiações de acordo com 

categoriais (ouro, prata e bronze), incentivando a competitividade entre as 

empresas participantes.   

Na CAIXA, a agenda de ações afirmativas do Programa não é elaborada 

pelas mulheres bancárias de todos os níveis hierárquicos, pelo contrário, ela 

está atrelada justamente à área de público interno da gerência de 

responsabilidade social e relacionamento com o empregado, cujo Programa 

pretende incidir. Além disso, o Programa, que tem alcance nacional, é 

coordenado por apenas uma pessoa centralizada na matriz, Brasília-DF, que, 

assim como o restante da equipe que trabalha nessa área, não possui uma 
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formação especializada adequada. Assim, as comemorações de dia das mães 

e das mulheres, ou até mesmo a licença-maternidade e sua ampliação podem 

ser tomados como exemplos para se questionar até que ponto não são 

reforçados os papéis sociais da mulher enquanto mãe e cuidadora, 

responsável pela esfera doméstica da reprodução.  

As preocupações do feminismo tornam-se insuficientes quando não 

articuladas com os recortes de raça e classe. A construção do Programa Pró-

Equidade de Gênero e Raça não se limita à constatação de que vivemos em 

uma sociedade desigual e discriminatória, mas está inserida no contexto de 

atuação política em que movimentos negros e de mulheres estão se afirmando 

como atores que resistem à condição de exploração e dominação presente no 

projeto neoliberal de modernidade. A partir de um processo de resistência e 

mobilização individual e coletiva diante de um modelo hegemônico que insiste 

em desqualificar essas vozes subalternas, a articulação de gênero e raça nos 

estudos sobre o trabalho dá visibilidade para as situações de discriminação nos 

processos sócio-históricos e culturais.  

Os depoimentos coletados mostram ainda a importância de um 

levantamento de dados que contemple aspectos subjetivos do trabalho e que 

visibilize as desigualdades nos processos de ascensão profissional, no sentido 

de aprofundar as reflexões nas causas específicas que levam as bancárias a 

não se candidatarem a cargos de poder e decisão. Tal estudo poderia propiciar 

uma articulação mais rica entre a esfera produtiva e reprodutiva e outros temas 

como a violência conjugal, as relações familiares, preconceitos no cotidiano 

laboral, o prazer e o sofrimento no trabalho. Dessa maneira, outras ações 

internas podem ser elaboradas para o alcance de avanços mais significativos 

para as mulheres. 

Dessa maneira, é importante apontar que o acesso das mulheres aos 

espaços públicos ou a melhores condições materiais não provoca, por si só, 

transformações profundas. Os lugares passam a ser ocupados pelas mulheres 

numericamente, mas a situação de opressão não necessariamente muda nos 

campos simbólicos (representações, mitos, afetos, relações consigo mesma e 
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com o mundo), assim como no âmbito doméstico (assédio, violência física etc). 

São partes invisíveis que podem aparecer em momentos indeterminados e não 

podem ser ditos como não existentes; ocorrem então manifestações sutis de 

discriminação que constrangem as mulheres em suas escolhas e ações.  

Pode-se dizer que os postos estão abertos, que as oportunidades são 

iguais para todos e todas, mas existe um teto de vidro, que é todo um 

mecanismo que impede que as mulheres, em especial as mulheres negras, 

cheguem ao topo da carreira. O que importa é uma reorganização da vida – 

nas esferas públicas e privadas -, dos padrões de consumo, responsabilidades 

compartilhadas e uma nova consciência sobre desenvolvimento sócio-

econômico.  

Trata-se, portanto, de repensar os modelos de gestão em que as 

instituições foram construídas e transformá-los. De um lado, persiste a 

perspectiva tradicional que submete e inferioriza as mulheres, ou seja, é como 

se as mulheres fossem o tempo todo lembradas de seu espaço de 

subalternidade, reforçando processos de auto-vitimização. Do outro, temos o 

paradigma capitalista e liberal que, por sua vez, as universaliza a partir de uma 

visão de mercado presente nas políticas internacionais, baseadas em um 

modelo desenvolvimentista, e verificada no discurso do “empoderamento”. A 

autonomia das mulheres e seu reconhecimento de serem vistas como iguais 

perante as desigualdades devem ser vistas como meio para a supressão de 

hegemonismos e da condição de marginalização social, e não como um fim. 

Cabe refletir se as instituições que elaboram, coordenam e aderem ao 

Programa Pró-Equidade de Gênero estão realmente pensando em um sistema 

processual.  

Finalizo afirmando que o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é um 

importante esforço, mas que ainda se mostra incompleto para lidar com todas 

as fissuras que as realidades de gênero e raça apresentam. Ademais, a partir 

desse estudo, constata-se que a construção de políticas que contemplem 

especificamente mulheres negras na CAIXA, articulando gênero e raça, torna-

se a maior demanda para corrigir as desigualdades na instituição. 
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TABELAS 

 

Tabela 1.1 Perfil Sexo e Raça das/os Empregadas/os da CAIXA (em porcentagem - %) 

Empregadas/os 2008 2009 2010 

Negras/os frente ao total de empregadas/os _ 17,53 19,47 

Negras/os em cargo de gestão, frente ao total de gestoras/es _ 13,48 15,27 
Negras/os em chefias de unidades, frente ao total de cargos de chefia de 
unidade 11,61 11,69 13,02 

Mulheres frente ao total de empregados 46,64 46,48 45,97 

Mulheres em cargo de gestão, frente ao total de gestoras/es 39,64 39,75 39,16 
Mulheres em chefia de unidades, frente ao total de cargos de chefia de 
unidades 26,46 27,21 26,08 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Caixa Econômica Federal. Brasil, 2009 e 2010.  

Elaboração da pesquisadora. 

 

 

 

Tabela 1.2 Perfil Sexo e Raça das/os Empregadas/os da CAIXA (em porcentagem - %) 

Ano Mulheres 
Mulheres 
negras 

Homens 
negros 

2008       

Frente ao total de empregadas/os 46,64 7,2 10,38 

Gerentes frente ao total de cargos gerenciais 39,64 4,33 9,02 
Diretoras/es em relação ao total de cargos de 
diretoria 25 25 0 

2009       

Frente ao total de empregadas/os 46,48 7,33 10,61 

Gerentes frente ao total de cargos gerenciais 39,75 4,35 9,13 
Diretoras/es em relação ao total de cargos de 
diretoria 20 20 0 

2010       

Frente ao total de empregadas/os 45,97 7,93 11,54 

Gerentes frente ao total de cargos gerenciais 39,16 5,11 10,15 
Diretoras/es em relação ao total de cargos de 
diretoria 20 20 0 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade Caixa Econômica Federal. Brasil, 2009 e 2010.  

Elaboração da pesquisadora. 
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Tabela 1.3 Perfil de Salários CAIXA  
(salário médio em reais - R$) 

Categorias 2009 2010 

Cargos Administrativos     

Homens negros (pretos/pardos) 5.065,06 5.569,84 

Homens brancos  5.521,25 6.021,74 

Mulheres negras (pretas/pardas) 4.785,86 5.212,68 

Mulheres brancas 5.161,46 5.551,65 

Cargos Gerenciais   
 Homens negros (pretos/pardos) 9.956,76 11.159,27 

Homens brancos  10.546,51 11.713,85 

Mulheres negras (pretas/pardas) 9.821,19 10.817,86 

Mulheres brancas 9.972,66 10.918,00 

Cargos de Diretoria   
 Homens negros (pretos/pardos) 0,00 0,00 

Homens brancos  25.493,62 38.674,78 

Mulheres negras (pretas/pardas) 29.524,62 41.440,09 

Mulheres brancas 0,00 0,00 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Caixa Econômica Federal. Brasília-
DF, 2010.  
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Tabela 2.1 - Mulheres e homens no mercado de trabalho: Indicadores de participação 
econômica  

Brasil - 1976 a 2007 

Mulheres 

Anos 

PEA Ocupadas Empregadas* 

(Milhões) 
Taxa de 

atividade 

Porcentagem 
de mulheres 

na PEA (Milhões) (Milhões) 

Porcentagem de 
mulheres entre 

as/os 
empregadas/os 

1976 11,4 28,8 28,8 11,2 7,3 30,3 

1981 14,8 32,9 31,3 14,1 9,4 32,2 

1983 16,8 35,6 33 16 10,5 33,4 

1985 18,4 36,9 33,5 17,8 11,8 34,4 

1990 22,9 39,2 35,5 22,1 14,7 36,7 

1993 28 47 39,6 25,9 11,1 31,8 

1995 30 48,1 40,4 27,8 11,6 32,6 

1997 30,4 47,2 40,4 27,3 11,9 33,1 

1998 31,3 47,5 40,7 27,6 12,5 33,9 

2002 36,5 50,3 42,5 32,3 15,2 35,8 

2007 43.091.498 52,4 43,6 38.422.820 19.521.257 38 

       Homens 

Anos 

PEA Ocupados Empregados* 

(Milhões) 
Taxa de 

atividade 

Porcentagem 
de homens na 

PEA (Milhões) (Milhões) 

Porcentagem de 
mulheres entre 

as/os 
empregadas/os 

1976 28,2 73,6 71,2 27,8 16,7 69,7 

1981 32,6 74,6 68,7 31,2 19,8 67,8 

1983 34,6 74,8 67 32,4 21 66,6 

1985 36,6 76 66,5 35,4 22,5 65,2 

1990 41,6 75,3 64,5 40 25,4 63,3 

1993 42,8 76 60,4 40,5 23,8 68,2 

1995 44,2 75,3 59,6 41,9 24 67,4 

1997 44,8 73,9 59,6 41,9 24,2 66,8 

1998 45,6 73,6 59,3 42,3 24,2 66,1 

2002 49,5 73,2 57,6 45,9 27,2 64,2 

2007 55.754.071 72,4 56,4 52.363.199 32.562.081 63 

Fonte: FIBGE/PNADs-Microdados 

* exclusive empregadas/os domésticas/os 
Tabela obtida no site da Fundação Carlos Chagas - Banco de dados sobre o trabalho das mulheres no 
Brasil. 
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Tabela 2.2 Número estimado de empregadas/os no setor financeiro no Brasil 1989 - 1996 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Funcionárias/os 824.316 753.636 700.217 682.304 671.740 637.647 571.582 497.108 

 (%) 109,4 100 92,9 90,3 89,1 84,6 75,8 65,9 

Fonte: Cadastro Geral dos Empregados (Lei 4.923/65). Elaboração Dieese-Seeb/Rio. 
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ANEXO I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Brasília-DF, ___/___/______ 

 

Eu, _______________________________________, R.G. 

_________________________ concordo em participar, por livre e espontânea 

vontade, da pesquisa CAIXA de Diversidade: Análise do Programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça na Caixa Econômica Federal a ser apresentada como monografia 

de final de curso da pesquisadora Nanah Sanches Vieira ao Departamento de 

Sociologia - SOL da Universidade de Brasília-DF – UnB, além de poder ser 

apresentada como artigo a congressos e revistas científicas especializadas. 

Estou esclarecida e informada que a pesquisa visa analisar o Programa de Pró-

Equidade de Gênero e Raça na Caixa Econômica Federal, como uma iniciativa que 

consiste em desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e na cultura 

organizacional para alcançar a equidade de gênero e raça no mundo do trabalho. O 

trabalho destacará os avanços e desafios observados em sua implementação. Assim, 

responderei às perguntas referentes à minha experiência como integrante da equipe 

implementadora do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça na empresa.  

Estou ciente que a entrevista será gravada, transcrita e analisada pela 

pesquisadora e que as fitas e/ou relatórios escritos serão arquivados após a 

finalização do estudo. Estou ciente ainda de que serei identificada/o no trabalho escrito 

ou apresentada/o como empregada/o ou gestora integrante da equipe implementadora 

do Programa na empresa e de que minha participação é voluntária, estando livre de 

qualquer remuneração ou despesa. Porém, estou ciente de que meu nome NÃO será 

identificado em nenhum momento ao longo da pesquisa. 

Declaro também estar ciente que durante a pesquisa, se tiver dúvidas, serei 

esclarecida pela pesquisadora pelo telefone 61 – 8173.9775 ou pelo correio eletrônico 

nanahsvieira@gmail.com. Por fim, terei a liberdade de recusar responder às perguntas 

que me causem constrangimento, a participar ou reiterar meu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalidade alguma. 

O termo assinado por mim e pela pesquisadora. 

 

Entrevistada: ___________________________________________ 

Pesquisadora: ___________________________________________ 
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ANEXO II. Relação das organizações participantes da 4ª Edição do Programa 

Pró-Equidade de Gênero e Raça – SPM/PR (2011-2012) 

 

1. AC Eletrobras Distribuição Acre 

2. AL Eletrobras Distribuição Alagoas 

3. AM Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 

4. AM Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH 

5. AP Instituto de Defesa do Consumidor – Procon 

6. AP Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 

7. BA Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS 

8. BA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA 

9. BA Instituto de Artesanato Visconde de Mauá 

10. BA Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas 

11. BA Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE-BA 

12. CE Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB 

13. CE Prefeitura Municipal de Quixadá 

14. DF Advocacia-Geral da União - AGU 

15. DF Banco do Brasil S.A. - BB 

16. DF Banco de Brasília-DF S.A. - BRB 

17. DF Caixa Econômica Federal 

18. DF Câmara dos Deputados 

19. DF Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte 

20. DF Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA 

21. DF Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

22. DF Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – Infraero 

23. DF Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

24. DF FPC Par Corretora de Seguros S.A. 

25. DF Fundação dos Economiários Federais – Funcef 
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26. DF GEAP - Fundação de Seguridade Social 

27. DF Imprensa Nacional 

28. DF Senado Federal 

29. DF Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 

30. MG Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora 

31. MG Prefeitura Municipal de Alfenas 

32. MG Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

33. MG Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 

34. MG Universidade Estadual de Montes Claros 

35. MT Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – 

CREA/MT 

36. PB Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

37. PE Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 

38. PE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás 

39. PE Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes 

40. PE Prefeitura Municipal do Recife 

41. PE Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRP 

42. PI Eletrobras Distribuição Piauí 

43. PI Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí – SEDUC 

44. PI Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

45. PR Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná - 

CREA/PR 

46. PR Companhia Paranaense de Energia - COPEL 

47. PR Fundação de Saúde Itaiguapy 

48. PR Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil 

49. PR Itaipu Binacional 

50. PR Kraft Foods Ltda. 

51. PR Prefeitura Municipal de Curitiba 

52. PR Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-PR 
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53. PR Serviço Social da Indústria - SESI-PR 

54. RJ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

55. RJ Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 

56. RJ Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL 

57. RJ Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM 

58. RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - 

CREA/RJ 

59. RJ Eletrobras Termonuclear S/A. - Eletrobras Eletronuclear 

60. RJ Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS 

61. RJ Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 

62. RJ Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS 

63. RJ Furnas Centrais Elétricas S.A. 

64. RJ HEMORIO - Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti 

65. RJ Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev 

66. RJ Petrobras Distribuidora S.A. 

67. RJ Petrobras Transporte S.A – TRANSPETRO 

68. RJ Petróleo Brasileiro S/A. – Petrobras 

69. RJ Prefeitura Municipal de Mesquita 

70. RJ Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social 

71. RJ Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro - 

Sebrae/RJ  

72. RJ Serpros Fundo Multipatrocinado 

73. RO Eletrobrás Distribuição Rondônia 

74. RR Eletrobras Distribuição Roraima 

75. RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

76. RS Grupo Hospitalar Conceição (Hospital Cristo Redentor, Hospital Fêmina e 

Hospital N.S da Conceição) 

77. - RS Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

78. RS Prefeitura Municipal de Santa Rosa 
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79. SC Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC 

80. SC Eletrosul Centrais Elétricas S.A 

81. SP Câmara Municipal de Guarulhos 

82. SP DOW Brasil S.A 

83. SP Fersol Indústria e Comércio S.A. 

84. SP Home Care Cene Hospitallar LTDA. 

85. SP Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo -IPEM 

86. SP Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos - 

IPREF 

87. SP Liquigás Distribuidora S/A. 

88. SP Philips do Brasil Ltda. 

89. SP Prefeitura da Estância Turística de Salto 

90. SP Prefeitura Municipal de Carapicuíba 

91. SP Prefeitura Municipal de Guarulhos 

92. SP Prefeitura Municipal de São Carlos 

93. SP Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A 

94. SP Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos 

95. SP Walmart Brasil Ltda. 
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ANEXO III. Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

Gestão da GERSE01 - CAIXA 

1. Formação acadêmica. 

2. Emprego atual 

3. Tempo de serviço na CAIXA. 

4. Auto-declaração de raça.   

5. Algum envolvimento com algum movimento social? 

6. Qual tipo de envolvimento com o feminismo? 

7. Você acha que existe desigualdade / discriminação / preconceito de Raça e 

Gênero na nossa sociedade, no Brasil? 

8. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação entre mulheres e 

homens na CAIXA? 

9. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação de raça na CAIXA? 

10. Na sua percepção, o que significa Equidade de Gênero? 

 Como foi seu envolvimento com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

na CAIXA? Que tipo de processos participou? Conte sua experiência com o 

Programa. 

11. Na sua experiência, quais foram as dificuldades e fragilidades observadas 

relacionadas à implementação do Programa pela CAIXA (orçamento, estrutura, 

valorização etc)? 

12. Você considera que a GERSE é o local mais adequado para tratar do 

Programa? 

13. De acordo com sua experiência, como é a relação entre CAIXA e SPM?  

14. Na sua opinião, quais foram os avanços observados na CAIXA a partir do 

Programa? 

15. Já sofreu discriminação em sua trajetória profissional como 

bancária/empregada CAIXA? Como?  

16. Se sim, identifica essa discriminação pelo fato de ser mulher? 

17. Sente, no geral, maior ou menor dificuldade que os homens para realização de 

suas tarefas (profissionais, acadêmicas e domésticas)? 

18. Acha que as tarefas exercidas por bancárias e bancários são diferenciadas em 

função do sexo? O que pensa sobre isso? 

19. Participar do Programa provocou alguma mudança em você, na sua forma de 

se ver ou de ver o mundo? 
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ANEXO IV. Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

Empregadas da GERSE01- CAIXA 

 

1. Formação acadêmica. 

2. Função atual e tempo de serviço na CAIXA. 

3. Auto-declaração de raça e gênero:   

4. Algum envolvimento com algum movimento social? 

5. Qual tipo de envolvimento com o feminismo? 

6. Você acha que existe desigualdade / discriminação / preconceito de Raça e 

Gênero na nossa sociedade, no Brasil? 

7. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação entre mulheres e 

homens na CAIXA? 

8. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação de raça na CAIXA? 

9. Na sua percepção, o que significa Equidade de Gênero e Equidade de Raça? 

10. Há quanto tempo está envolvido com a implementação do Programa na 

CAIXA? 

11. Sente segurança, em termos de formação e conhecimento de conceitos, na 

aplicação do Programa? 

12. Na sua percepção, quais as maiores dificuldades e fragilidades na 

implementação do Programa na CAIXA (orçamento, estrutura, valorização)? 

13. Você considera que a GERSE é o local mais adequado para tratar do 

Programa? 

14. A CAIXA passa por momento de reestruturação, devido ao novo Governo e a 

equipe sofre diversas e constantes mudanças. Na sua opinião, o que leva à 

essas mudanças e qual impacto delas no sucesso do Programa? 

15. Na sua percepção, como é a relação com a SPM e qual análise que faz do 

apoio e envolvimento da SPM? 

16. Qual o lugar do Programa dentro do CAIXA de Diversidade? 

17. O que falta ser feito para que o Programa seja mais bem sucedido? 

18. Qual a perspectiva para a quarta edição (em termos de concretização das 

ações, preparo das pessoas envolvidas, formação, aceitação)? 

19. O Relatório de sustentabilidade de 2010 aponta que existe diferença salarial 

entre mulheres e homens brancos e negros. Você acha que aderindo ao 

Programa a CAIXA pode mudar essa situação? 
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20. Qual modificação com a entrada do termo “raça” no Plano de Ação da quarta 

edição? 

21. O que espera de resultados futuros? 

22. Gostaria de subir de posição na CAIXA? Elabora alguma estratégia para isso? 

23. Já sofreu discriminação em sua trajetória profissional como bancária? Como?  

24. Identifica essa discriminação pelo fato de ser mulher? 

25. Sente, no geral, maior ou menor dificuldade que os homens para realização de 

suas tarefas (profissionais e acadêmicas)? 

26. Acha que as tarefas exercidas por bancárias e bancários são diferenciadas em 

função do sexo? O que pensa sobre isso? 

27. Você se sente beneficiada pelo Programa? 

28. Participar do Programa provocou alguma mudança em você, na sua forma de 

se ver ou de ver o mundo?  
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ANEXO V. Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

Comissão Nacional e Regional de Gênero – CAIXA 

 

1. Formação acadêmica. 

2. Função atual e tempo de serviço na CAIXA. 

3. Auto-declaração de raça.   

4. Algum envolvimento com algum movimento social? 

5. Qual tipo de envolvimento com o feminismo? 

6. Você acha que existe desigualdade / discriminação / preconceito de Raça e 

Gênero na nossa sociedade, no Brasil? 

7. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação entre mulheres e 

homens na CAIXA? 

8. Acha que existe algum tipo de desigualdade / discriminação de raça na CAIXA? 

9. Na sua percepção, o que significa Equidade de Gênero?  

10. Na sua percepção, o que significa Equidade de Raça? 

11. Como foi seu envolvimento com o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

na CAIXA? Que tipo de processos participou?   

a. Conte sua experiência com o Programa.  

12. O que faz/qual o papel de uma Comissão Regional de Gênero na CAIXA? 

13. Na sua percepção, qual a importância das Comissões de Gênero?  

14. Porque você decidiu fazer parte da Comissão Regional de Gênero? 

15. Enquanto homem, quais as contribuições que você pode trazer para o 

Programa? 

16. E quais as dificuldades por ser homem? 

17. Sente preconceito por parte de colegas de trabalho por ser membro da 

comissão Regional de Gênero? 

18. Sente segurança, em termos de formação e conhecimento de conceitos, na 

aplicação do Programa? 

19. Na sua experiência, quais são as dificuldades e fragilidades observadas 

relacionadas à implementação do Programa pela CAIXA (orçamento, estrutura, 

valorização)? 

20. Como é a relação da GERSE com as Comissões de Gênero?  

21. Você considera que a GERSE é o local mais adequado para tratar do 

Programa? 
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22. A CAIXA passa por momento de reestruturação, devido ao novo Governo e a 

equipe sofre diversas e constantes mudanças. Na sua opinião, o que leva à 

essas mudanças e qual impacto delas no sucesso do Programa? 

23. De acordo com sua experiência, como foi é relação com a SPM? Como 

membro da Comissão Regional, você já teve algum contato com a SPM? 

24. O que falta ser feito para que o Programa seja mais bem sucedido? 

25. Quais os maiores avanços observados, na sua opinião em relação a: 

a. gestão de pessoas; 

b. cultura organizacional; 

c. para as mulheres, relacionadas a jornada de trabalho, família; 

d. para as mulheres, relacionadas a salário, acesso a funções e espaços 

predominantemente masculinos; 

e. para mulheres negras. 

26. Está de acordo com a metodologia/estratégia adotada pela CAIXA em relação 

à implementação do Programa? 

27. Escuta reclamações sobre o Programa? Como é a aceitação das/os 

empregadas/os? 

28. Observa diferenças entre o antes e o depois da adesão ao Programa? 

29. Você acha que os empregados estão sendo sensibilizados pelo tema da 

equidade de gênero e raça? 

30. Qual seu nível de satisfação com sua função e salário? 

31. Gostaria de subir de posição na empresa? Elabora alguma estratégia para 

isso? 

32. Já sofreu algum tipo de discriminação em sua trajetória profissional como 

bancário/empregado CAIXA? Como?  

33. A que identifica essa discriminação? 

34. Sente, no geral, maior ou menor dificuldade que as mulheres para realização 

de suas tarefas (profissionais e acadêmicas)? 

35. Acha que as tarefas exercidas por bancárias e bancários são diferenciadas em 

função do sexo? O que pensa sobre isso? 

36. Participar do Programa e da Comissão provocou alguma mudança em você, na 

sua forma de se ver ou de ver o mundo? 

37. Você acha que o Programa atinge outras esferas que não apenas as do mundo 

do trabalho? 


