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Percepção da desigualdade entre 
homens e mulheres
 Pesquisa da Activa Research, 

com 30.890 pessoas em 134 
países. Pesquisa 3 aspectos: 
educação, qualidade de vida 
(saúde) e satisfação pessoal. 

 48% dos consultados considera 
que existe um tratamento que 
favorece os homens, contra 17% 
que entende que favorece as 
mulheres e 27% é igual.

 Brasil está em 45º lugar. 



OIT

A taxa global de participação das mulheres na força de trabalho – de 
48,5% em 2018 – ainda é 26,5 pontos percentuais menor que a taxa dos 
homens. Além disso, a taxa de desemprego global das mulheres em 
2018 – de 6% – é aproximadamente 0,8 pontos percentuais maior do 
que a taxa dos homens. Isso significa que, para cada 10 homens 
empregados, apenas 6 mulheres estão empregadas.
Países emergentes a participação das mulheres entre trabalhadores 
familiares não remunerados diminuiu na última década, nos países em 
desenvolvimento ela cotinua alta, representando 42% do emprego 
feminino em 2018, em comparação com 20% do emprego masculino, e 
sem sinais de melhoria até 2021.

As mulheres ainda estão sobre representadas no emprego informal nos 
países em desenvolvimento. 
Quatro vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do 
que mulheres em 2018. 
As mulheres ainda são vistas como a única responsável pelos afazeres 
domésticos e pelo cuidado familiar.  



Razões para a desigualdade

 A) educação

 B) divisão sexual do trabalho e precariedade laboral

 C) pobreza

 D) divisão desigual das tarefas

 E) viés inconsciente 

 F) violência de gênero



Violência de gênero no trabalho

 Violência psicológica

 Violência física

 Discurso de ódio

 Misoginia

 Sexismo

 Assédio sexual

 Estupro

Objetivos:

- Silenciar a vítima

- Invisibilizar a vítima

- Desqualificar a vítima

- Manter privilégios





Assédio sexual 

 É a conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por palavras, 
gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua 
vontade, causando-lhe constrangimento e violando sua liberdade sexual, 
intimidade e dignidade humana.

 Assédio sexual quid pro quo – ocorre quando há exigência de uma 
conduta sexual de troca de benefícios ou para evitar prejuízos na relação 
de trabalho

 Assédio sexual ambiental ou por intimidação – ocorre quando há 
provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com efeito de 
prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva. 
Caracteriza-se pela insistência, impertinência, hostilidade praticada 
individualmente ou em grupo. 



Elementos do assédio sexual

 Sujeito ou sujeitos ativos  e sujeito passivo. Maioria das vítimas são mulheres. 

Pode ser entre pessoas do mesmo gênero.

 O comportamento do agente visa vantagem sexual ou desestabilizar o 
ambiente de trabalho para outro trabalhador ou grupo 

 Ausência de consentimento livre de vícios e consciente da vítima

Obs: Assédio sexual defende e manifesta espaços de poder



Assédio sexual no trabalho

 Local 

 Vinculo de emprego

 Quem pode praticar? Chefe? Colegas? Terceiros?

 Que tipo de atos? Toque? Palavras? 

 Um único ato pode configurar assédio sexual?



Consentimento

Para afastar o assédio sexual o consentimento deve ser livre e consciente

 Rejeição explicita da vítima (Não é não)

 Conduta sexual não desejada (tea consent)
X reciprocidade - flerte e paquera

 Brincadeira e namoros na empresa

 Roupa da vítima

 Silêncio da vítima



O que fazer diante de uma denúncia?

 Canais de denúncia

 Inversão do ônus da prova

 divulgar as decisões judiciais que interpretem essa convenção

 Apoiar a mulher, empoderar



O que fazer na instituição?

 Promover a igualdade de gênero

 Dados de igualdade de gênero

 Transversalidade

 Capacitar todos em relação à 
Convenção pela Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher –
ONU 
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Obrigada pela atenção!

adriane.araujo@mpt.mp.br
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