Gênero, Desigualde, Empresa e
o Pacto Global

Prof. Me. Virgínia Feix

Coord. das Cátedras de Gênero e Direitos Humanos
Centro Universitário Metodista do IPA

Fundadora e Ex-Coordenadora da
THEMIS- Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero

Metas para uma contribuição
da Administração…
1)Forjar um novo paradigma de ser humano

para promoção do desenvolvimento
sustentável
2)Compreender a desigualdade de gênero e o

papel da violência para sua manutenção
3) Transformar o ideal normativo da

masculinidade no funcionamento da empresa

1) Forjar uma nova concepção de
Ser Humano para o
desenvolvimento sustentável
O individuo , a modernidade e o ideal

desenvolvimentista.
A ONU, Freud e a nova concepção de
dignidade humana.
As metas do milênio e a igualdade de
gênero.
Amartya Senn e a participação como
condição do desenvolvimento sustentável.

2) Compreender a
desigualdade e a violência de
gênero
A violência de gênero como violência

política.
O papel da violência contra a mulher na

manutenção da desigualdade em todos os
âmbitos da vida pública e privada.
A dimensão sócio-econômica da violência.

Violência contra a mulher
Magnitude

 20 a 25% das mulheres sofrem durante a vida
pelo menos um tipo de agressão física infligida
pelo parceiro
 Anualmente, entre 3 e 4 milhões de mulheres
são agredidas em suas casas por pessoas de sua
convivência íntima
 A cada 24 segundos uma mulher é agredida no
Brasil
 1/3 das internações em unidades de urgência no
Brasil é conseqüência da violência doméstica
 a cada 5 faltas de mulheres ao trabalho uma é
causada pela violência doméstica

Violência contra mulher:
quem perde com isso?
•Anualmente são gastos 168 bilhões de dólares com violência
na América Latina, e o PIB do Brasil é reduzido em 10.5%
• 70% dos casos o agressor é o marido/parceiro, 75%
é cometido no lar e 40% é lesão corporal grave
•A cada 5 anos de violência, mulher perde 1 ano de vida
•Mulheres recebem 29% a menos que os homens mesmo
tendo igual escolaridade e função, no mercado de trabalho
•82% dos brasileiros acham que não existe situação que
justifique agressão do homem contra a sua mulher
•91% dos brasileiros acham que o problema da violência
contra a mulher é um problema muito grave
•Quem perde mais: 63% filhos, 16% homem e 12% mulher

3) Transformar o ideal
normativo da masculinidade
 A divisão sexual do trabalho e a “empresa

masculina”
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça
As duas áreas de atuação: cultura

institucional e gestão de pessoas
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