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O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser 

em vez de reconhecer como somos. (ADICHIE, 2014, p.44.) 



 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a desigualdade de gênero no Brasil e investigar 

como o fator econômico influência essa desigualdade. A igualdade de gênero é um direito humano 

garantido por diversos tratados internacionais em que o Brasil é signatário. Em razão disso, o país 

vem sendo constantemente questionado em Cortes internacionais sobre o que pode ser feito no 

âmbito interno para que seja atingida essa igualdade em concreto. A Constituição de 1988 propõe 

a igualdade de gênero como uma de suas premissas, porém isso ainda não foi alçado na atual 

realidade brasileira. Dessa forma, a economia se apresenta como fator crucial para a desigualdade 

de gênero, porque sem liberdade e independência econômica, as mulheres jamais irão ascender 

para igualdade com os homens. A emancipação econômica feminina é uma das maneiras que o 

Poder Executivo tem de efetivar o princípio da igualdade de gênero. O ente público precisa 

promover alterações na legislação atual, com o apoio do setor privado, no cumprimento das novas 

normas. A implementação de políticas públicas econômicas voltadas para a questão de gênero é 

um dos caminhos para se alcançar a emancipação feminina e consequentemente a igualdade de 

gênero. 
 

Palavras-chave: Igualdade de Gênero. Emancipação Feminina. Fator Econômico. Política 

Pública.  
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1 INTRODUÇÃO  

 
A Constituição Brasileira de 1988 (CF/88), propõe a igualdade de gênero como um de 

seus ideais, porém isso ainda não foi alçado na atual realidade brasileira. Estudar as causas desse 

problema seja talvez a melhor maneira de entender como se pode chegar à igualdade de gênero na 

prática. Sendo o direito a igualdade uma norma de aplicação imediata, quais os impactos do fator 

econômico na efetividade da igualdade gênero?  

A partir da definição do tema-problema, o presente estudo estabelece a seguinte 

hipótese: a instituição de políticas públicas na economia, com o apoio da iniciativa privada, seria 

um instrumento viável para que seja atingida a igualdade de gênero prevista na Constituição 

Brasileira de 1988, tendo como consequência, o próprio desenvolvimento do sistema econômico 

feminino?  

O Estado brasileiro é responsável internacionalmente por promover a igualdade de 

gênero, pois é signatário de diversos tratados internacionais sobre o tema. O assunto é foco nas 

reuniões internacionais, principalmente nas Nações Unidas (1945). As mulheres estão cientes de 

seus direitos e deveres e cobram dos Estados o direito de ocupar um lugar na sociedade sem 

sofrerem qualquer tipo de violência, opressão ou preconceito.  

As mulheres sofrem violências simplesmente por serem mulheres e cabe ao Estado 

intervir, a fim de respeitar o que está previsto em sua norma mais importante. As mulheres possuem 

necessidades específicas e essas precisam ser consideradas efetivamente. Diante a isso, este 

trabalho visa averiguar como o fator econômico pode ser causa para desigualdade de gênero. 

Tendo isso, a economia se apresenta como fator crucial para a desigualdade, porque 

sem liberdade e independência econômica, as mulheres possuem grandes dificuldades para 

ascender para igualdade com os homens. Além disso, a atual estrutura econômica e de mercado de 

trabalho contribui para ciclos de violências.  

No Caso Algodoeiro (2007), julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

o Estado mexicano foi condenado por ter sido negligente no desaparecimento e morte de mulheres 

que trabalhavam num campo algodoeiro e, por ali disputarem postos de trabalho, sofreram 

violências. Tal caso tornou-se paradigmático e tais situações são também uma realidade em 

território brasileiro.  
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O Supremo Tribunal Federal (STF) é favorável para que a discussão e efetivação de 

direitos fundamentais sejam resolvidos por meio da adoção de políticas públicas. O impacto dessas 

medidas poderia ajudar a diversificar e potencializar a economia brasileira, surgindo mais 

empregos, empregados mais satisfeitos e até mesmo mais qualificados. Para isso, a Administração 

Pública pode se valer de parcerias com a iniciativa privada.  

Os entes públicos devem adaptar a legislação atual sobre gênero, com o apoio do setor 

privado para cumprir as novas normas. O novo modelo/sistema deve atentar para necessidade de 

efetivar a igualdade de gênero, mas sem ferir a liberdade econômica. Serão necessárias políticas 

mais eficientes, ocorrendo o diálogo efetivo entre os direitos femininos e o desenvolvimento 

econômico.  

O desenvolvimento do trabalho foi divido em três etapas em três capítulos: Primeira 

Etapa: definindo gênero e fator econômico; Segunda Etapa: abordando o tema no cenário 

internacional, apresentando The Global Gap Report (2020) e o Caso González e outros vs. México 

(2007); Terceira Etapa: abordando o tema no cenário nacional, discutindo a emancipação feminina 

no Brasil e a possibilidade de implementação de políticas públicas econômicas para as mulheres. 

Ao tratar da metodologia de pesquisa, conforme o Dom da Produção (2016), essa 

pesquisa é: a) qualitativa, visando entender um fenômeno jurídico, que é o fator econômico como 

fomento da desigualdade de gênero, buscando definir, compreender, explicar e propor hipóteses 

para o problema apresentado; b) descritiva,  descrevendo o fenômeno jurídico que é o fator 

econômico como fomento da desigualdade de gênero, utilizando para isso: doutrinas, dados 

oficiais, estudos e jurisprudência internacional e nacional; c) explicativa, pois busca explicar e 

determinar resultados de como o fator econômico influência na desigualdade de gênero e impacta 

o Direito e a sociedade. d) hipotético-dedutivo, utilizando de raciocínio lógico – jurídico diante da 

questão de gênero, visando comprovar a não efetividade dos direitos femininos, buscando doutrina, 

estudos, pesquisas que são analisados para comprovar ou não essa hipótese. 

Adotando o modelo jurídico, conforme Gustin (2010), tem-se o modelo hermenêutico 

com a vertente jurídico - sociológica, pois analisa a efetividade do Art.5º, I, CF/88, repassando 

pelos ramos do Direito Constitucional, pelo Direito Internacional e, por fim, no Direito 

Administrativo no campo da execução das políticas públicas. Por derradeiro, a referida pesquisa se 

localiza entre os anos de 2007 e 2020.  
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Essa pesquisa tem como marco teórico o texto: “O empoderamento econômico da 

mulher e o impacto nos seus Direitos Humanos” de Ana Maria D´Ávila Lopes (2017), que reforça 

a ideia de que o Estado brasileiro não pode ficar omisso diante da questão de gênero, propondo 

políticas que podem ser adotas.  

A partir dos objetivos específicos, busca-se comprovar o impacto jurídico - social que 

a desigualdade gênero tem no mundo e no Brasil e como a implementação de políticas públicas 

econômicas podem impactar na emancipação feminina e na busca pela igualdade de gênero.  
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2 IGUALDADE DE GÊNERO E FATOR ECONÔMICO: NOÇÕES INICIAIS 

Esse capítulo apresenta conceitos básicos sobre a temática de gênero correlacionada 

com ao Direito Econômico. Pretende-se estudar meios de efetivar o Art. 5º, I, CF/88, e entender o 

fator econômico como fomento para a desigualdade de gênero no Brasil.  

Diversas pesquisas já comprovaram que a igualdade de gênero é um problema atual. 

As mulheres são subjugadas, resultado de uma sociedade conservadora, com valores religiosos 

rígidos, e patriarcal, o que contraria o Art. 5º, I, CF/88, pois esse inciso prevê de forma expressa 

que homens e mulheres são iguais nessa república, mas isso não é refletido na prática. 

 

2.1 Conceituando Igualdade de Gênero  

O livro, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir (1967), uma obra essencial para 

quem necessita entender os movimentos sociais femininos, é também a base teórica de qualquer 

autor (a) que queria pensar o gênero com cientificidade. A autora é umas das que melhor explica 

quão complexa é a vida da mulher na contemporaneidade e como o tratamento diferenciado que é 

dado ao homem afeta o desenvolvimento feminino ao longo dos anos. 

Beauvoir (1967, p.71) diz sobre o tratamento diferenciado que as mulheres recebem ao 

longo da vida: “Uma das mais frequentes está em que a adolescente não encontra em volta de si os 

incentivos que oferecem a seus irmãos; ao contrário: querem que ela seja também uma mulher e é-

lhe preciso acumular as tarefas de seu trabalho profissional com as que sua feminilidade implica.”  

Beauvoir questiona o tratamento distinto entre os gêneros. Ela questiona os motivos 

que levam as mulheres a serem ensinadas, desde pequenas, a assumirem além do trabalho as tarefas 

domésticas, o que na visão da autora é injusto, pois privilegia o homem para que não seja infringida 

a eles essa responsabilidade. O mesmo ocorre com a criação dos filhos.  

A sociedade ao definir qual é o espaço feminino, atribuí para elas maiores 

responsabilidades, porém com menores reconhecimentos. A sociedade também define o que é o 

espaço masculino, porém de forma oposta ao que acontece com as mulheres, esse espaço possui 

mais privilégios e maior reconhecimento. 
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Ainda sobre o tema gênero, essa pesquisa aborda a perspectiva de gênero do livro: 

Gênero: Uma perspectiva global de Connell e Pearse (2015). Ao definir gênero, também esclarece 

como essa problemática afeta a sociedade, principalmente as mulheres, tanto na esfera pessoal, 

social, econômica, quanto política. 

Connell e Pearse (2015, p.47) conceituam o termo gênero com cientificidade: “O 

gênero é uma estrutura social de um tipo – envolve uma relação específica com os corpos. Esse 

aspecto é reconhecido no senso comum que define gênero como uma expressão de diferenças 

naturais entre homens e mulheres.”. Assim sendo, a ideia de gênero é mais que uma construção 

biológica, é uma construção social, que evolui conforme a sociedade.  

É um conceito que evolui na história, em que cada época fez sua leitura sobre o que se 

entende por gênero, sendo assim, o conceito de homem e mulher é mutável ao longo do tempo. 

Connell e Pearse (2015, p.49) continuam definindo gênero: “Essa definição produz importantes 

consequências. Entre elas: o gênero, como outras estruturas sociais, é multidimensional. Não diz 

respeito apenas à identidade, nem apenas ao trabalho, nem apenas ao poder, nem apenas à 

sexualidade, mas tudo isso ao mesmo tempo.”. Gênero é um tema complexo que está presente nas 

mais diversas instituições sociais, influenciando na maneira em que se pensa e reflete a estrutura 

social como um todo.  

Entendendo existentes apenas os gêneros femininos e masculinos, pois não é objetivo 

desse trabalho uma análise mais profunda que essa sobre o tema, a ideia de gênero tem tanta 

influência na vida das pessoas que interfere no senso ético e na moral interna de cada um. O fato 

de nascer mulher ou homem determina o que a sociedade entende como certo ou errado para aquela 

pessoa. Está intimamente ligado com a maneira que cada um se identifica e é identificado no meio 

social.   

O feminismo é essencial para construção e reconstrução da ideia de gênero, sendo o 

debate sexo/gênero amplo, mas não o principal foco dessa pesquisa. O feminismo permite a 

existência do debate de desigualdade de gênero dentro do Direito. Abordando os pensamentos e 

ideias das diversas vertentes feministas dentro do ambiente jurídico, o texto da professora Marina 

França Santos acrescenta ao estudo:  
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A contribuição central do feminismo ao Direito como ferramenta analítica crítica consiste, 

em suma, no discernimento da invisibilidade das mulheres como sujeitos de direito, da 

naturalização dessa invisibilidade nos discursos de elaboração, de interpretação e de 

aplicação do Direito, e das consequências prejudiciais e contrárias aos próprios postulados 

jurídicos de garantia de direitos e de concretização de uma sociedade substancialmente 

democrática. (SANTOS 2015, p. 307). 

 

Assim sendo, a definição de gênero gera desigualdade, pois permite o tratamento 

diferenciado entre mulheres e homens. O meio social determina o que é adequado para cada gênero. 

Esse distingue o papel de mulheres e homens.  

Nessa lógica, ao longo dos tempos, o conceito de mulher permite que elas sejam 

inferiorizadas, relacionadas com papéis secundários na sociedade. A imagem da mulher tem sido 

desvalorizada na maioria das sociedades, proporcionando privilégios aos homens. 

O fato de nascer mulher já impõe obstáculos, padrões de comportamento e hábitos 

diferentes do masculino. A desigualdade é inconsciente, está ligada a símbolos culturais, fazendo 

parte da rotina, da vida da mulher. As mulheres, portanto, ainda lutam para serem respeitadas, 

terem sua liberdade e identidade não rotuladas.  

Todavia, existem sim, as diferenças fisiológicas, que é tarefa da medicina e da biologia 

explicarem. Mas, o interesse social é somente para o corpo masculino, para a saúde e qualidade de 

vida masculino. O corpo feminino é estereotipado, sexualizado, enraizado de preconceitos e falta 

de informação.  

Essa visão desigual não é exclusividade do Brasil, pelo contrário, está presente na 

maioria das sociedades, variando somente a intensidade do problema. Biroli e Miguel acrescentam 

sobre como a desigualdade de gênero ainda é um desafio a ser enfrentado pelo mundo: 

A desigualdade entre homens e mulheres é um traço presente na maioria das sociedades, 

senão em todas. Na maior parte da história, essa desigualdade não foi camuflada nem 

escamoteada; pelo contrário, foi assumida como um reflexo da natureza diferenciada dos 

dois sexos e necessária para a sobrevivência e o progresso da espécie. Ao recusar essa 

compreensão, ao denunciar a situação das mulheres como efeito de padrões de opressão, 

o pensamento feminista caminhou para uma crítica ampla do mundo social, que reproduz 
assimetrias e impede a ação autônoma de muitos de seus integrantes.  

(BIROLI; MIGUEL,2014). 

 

Essa desigualdade é um estigma aprofundado nas comunidades, nas religiões, na 

filosofia e nas demais área da ciência.  É necessário tratar a desigualdade de gênero com seriedade, 

como tema a ser tratado com cientificidade, principalmente pelo Direito.  
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Se trata, por tanto, de se adotar um pensamento crítico sobre como a sociedade se 

organiza, analisando como homens e mulheres são tratados de maneira injustamente diferenciada. 

Biroli complementa o raciocínio dizendo sobre o papel da mulher, principalmente, no mercado de 

trabalho: 

Falar de divisão sexual do trabalho é tocar no que vem sendo definido, historicamente, 

como trabalho de mulher, competência de mulher, lugar de mulher. E, claro, nas 

consequências dessas classificações. As hierarquias de gênero, classe e raça não 

explicáveis sem que se leve em conta essa divisão, que produz, ao mesmo tempo, 

identidades, vantagens e desvantagens (BIROLI, 2018, p.21). 

 

São impostos às mulheres os empregos mais simples, dificilmente associados a 

liderança. Para a mulher ainda é dedicado o papel de trabalhadora do lar, dedicada as tarefas 

domésticas e criação dos filhos. Ao homem é dado o protagonismo, a capacidade e autonomia plena 

de determinar, gerenciar sua própria vida. É dado a eles o papel de chefes, líderes da sociedade.  

A desigualdade de gênero atinge todas as mulheres, privilegiadas ou não, mudando 

somente o nível do impacto, sendo assim, Biroli (2018, p.23) afirma: “A divisão sexual do trabalho, 

no entanto, não se detém nos limites das vantagens de classe e raça; impacta também as mulheres 

privilegiadas, porém com consequências distintas daquelas que impõe à maioria das mulheres”. 

A própria ideia de gênero contribui para a desigualdade de gênero, pois possibilita a 

criação de espaços para cada um dos gêneros, gerando desigualdade, injustiças, impedindo que as 

mulheres tenham independência, autonomia, liberdade plena. A desigualdade está presente em 

todas as áreas sociais, inclusive na economia, no mercado de trabalho, limitando a presença 

socioeconômica feminina.  

Tal visão está presente ao longo do tempo, sendo necessária sua alteração. As mulheres 

precisam ser emancipadas, ter sua dignidade reconhecida, diante disso o Estado deve se valer de 

meios para combater a desigualdade de gênero, acelerando o decurso para igualdade.  
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2.2 Conceituando Fator Econômico 

Para compreender como a economia é influenciada pela ideia de gênero é necessário 

primeiro entender o Direito Econômico. Esse trabalho utiliza-se como base teórica e cientifica a 

doutrina de Fernando Herren Aguillar, quem escreveu o livro Direito Econômico: Do Direito 

nacional ao Direito supranacional. A economia é tema complexo, que exige a análise de vários 

fatores.  

Já no primeiro capítulo, o autor procura definir o Direito Econômico dentro da ciência 

jurídica, portanto Aguillar (2016, p.1) diz: “Direito Econômico é o direito das políticas públicas na 

economia. É o conjunto de normas e institutos jurídicos que permitem ao Estado exercer influência, 

orientar, direcionar, estimular, proibir ou reprimir comportamentos dos agentes econômicos num 

dado país ou conjunto de países.”. O Direito Econômico é o ramo jurídico em que atua o Estado 

através de políticas públicas com a finalidade de atuar de maneira efetiva na economia. É o controle 

estatal para que a iniciativa privada não abuse na sua atividade.  

A economia tem os chamados agentes econômicos que são grupos que conseguem 

interagir no meio econômico, isto é, são capazes de movimentar a economia e gerar valor 

econômico. Os agentes econômicos são famílias, empresas, bancos ou até mesmo um Estado.  

Cada agente é único e tem funções e atuações específicas de acordo com as 

necessidades do grupo que representa. Dessa forma, constata-se como a economia é dinâmica, com 

diversas especificidades. É papel do Estado analisar a ocorrência de injustiças e desigualdades entre 

os agentes, atuando de forma positiva. 

Aguillar ainda demonstra preocupação, ainda no primeiro capítulo, em diferenciar o 

Direito Econômico do Direito Administrativo, mas comprovando que apesar de terem objetos 

distintos são bem interligados.   

O Direito Administrativo está preocupado com a estrutura interna do Estado, em 

regulamentar a atividade pública como um todo, como foco na interação entre o público e o 

privado. Já o Direito Econômico está preocupado em regulamentar a atividade dos agentes 

econômicos objetivando evitar abusos entre os entes. Aguillar, portanto, diz:  
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O Direito Administrativo está ligado aos princípios republicanos, à necessidade de 

submeter a ação do Estado a imperativos de respeito à individualidade e cidadania, de 

controle dos atos públicos pelo público. O Direito Econômico, filho do capitalismo, está 

mais relacionado ao modelo de ação que vem assumindo o Estado desde as origens do 

modo de produção, em seus mecanismos de formatação da atividade econômica, na busca 

de materializar certas políticas públicas. (AGUILLAR, 2016, p.19). 

 

Aguillar (2016, p.33) dando sequência, explica a importância das normas instrumentais 

para regulação do Direito Econômico: “Normas instrumentais, por sua vez, corporificam a própria 

ação de regulamentação estatal do mercado capitalista. Elas constituem as próprias políticas 

públicas implementadas pelo Estado por meio de normas jurídicas.”. As normas instrumentais são 

o instrumento viável para a atuação do Estado na economia. É através delas que se dá a atuação de 

regulamentação, controle e fiscalização do Estado na economia.  

O Direito Econômico tem competência concorrente, conforme Art. 24, I, CF/88, em 

que cabe a União criar normativas gerais sobre o tema e aos Estados e ao Distrito Federal atuação 

supletiva, formulando normas complementares as da União. Aos municípios é dado somente 

legislar em caso de interesse local, nos moldes do Art. 30 da CF/88, seguindo os parâmetros já 

previsto pelo demais entes. 

Nesse contexto, vale analisar sobre a função social da ordem econômica em conjunto 

com o Princípio da Função Social da Empresa, elencada no Art.170º, VII, da Constituição Federal 

de 1988, que determina que a economia deve contribuir para reduzir as desigualdades sociais. A 

economia é complexa e pode gerar desigualdade, inclusive a de gênero, devendo o Estado se valer 

de medidas que possam reduzir ou zerar essas desigualdades.  

Seguindo esse raciocínio, essa pesquisa apresenta a Convenção sobre Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1984), em que o Brasil se comprometeu, 

conforme o Art.4º, que adotaria medidas temporárias destinadas a acelerar a igualdade de fato entre 

homens e mulheres, sem que isso seja considerado discriminatório; conforme o Art.11º, tomar 

medidas para impedir a discriminação entre homens e mulheres no emprego; e bem como dispõe 

o Art. 13º, para aderir medidas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera econômica 

como um todo. 
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Além disso, conforme o Protocolo Adicional a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de San Salvador” 

(1988), documento que o Brasil também é signatário, em seu Art.6º, o país também se 

comprometeu a adotar medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, executando 

e fortalecendo  programas que coadjuvem um adequado atendimento da família, a fim de que a 

mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho. 

Tendo compreendido o tema dentro da temática do direito econômico, é necessário 

entender que a desigualdade de gênero no Brasil é algo já aceito tanto internacionalmente quanto 

internamente, devendo o Estado buscar sua causa, sendo a economia uma delas.  

Diante disso, o Estado pode ser valer do Direito Econômico para encontrar uma 

solução, como explica Aguillar (2016, p.3) “As políticas econômicas são sempre um remédio que 

o Estado adota para combater um mal que ele próprio diagnostica. Muitas vezes os governantes 

erram no diagnóstico e o remédio não funciona ou faz mal ao paciente.”. Governos tentam 

implementar medidas, mas sem sucesso efetivo, como é o caso das políticas de gênero. 

A desigualdade de gênero está enraizada nos empregos, no ambiente das empresas, na 

economia em geral, como explicam Connell e Pearse (2015, p. 254): “O gênero é uma característica 

estrutural da vida corporativa, que liga às relações de gênero em outros setores sociais, molda as 

definições de funções, as compreensões sobre “mérito” e promoções, as técnicas de gerenciamento 

e administração, o marketing e muito mais”.  

As empresas são historicamente um espaço masculino, estruturado por homens, 

pensado por homens. As autoras reforçam essa ideia e demonstram que a luta das mulheres para 

conquistarem seu espaço na economia é existente ao longo da história, reafirmando sua 

importância. Connell e Pearse (2015, p. 252), por assim, concluem: “Empresas são instituições 

generificadas com uma histórica generificada.”. 

Diante disso, o Estado brasileiro em conjunto com a iniciativa privada precisa visar 

solução para esse problema, emancipando as mulheres, atuando de maneira positiva na economia, 

erradicando a cultura de desigualdade de gênero presente na estrutura econômica brasileira.  
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O atual modelo econômico estimula competitividade e busca por resultados sem se 

preocupar com o todo. Connell e Pearse (2015, p. 256) continuam: “A economia neoliberal de 

nossa geração é mais aberta à promoção individual para uma minoria de mulheres, porém também 

parece gerar uma masculinidade mais agressiva e competitiva”. No atual sistema econômico, a 

desigualdade de gênero será um problema constante a ser resolvido, pois o sistema desconsidera 

as necessidade e preocupações das mulheres. 

Sobre o tema, Biroli e Miguel (2014) demonstram como essa estrutura afeta as 

mulheres, deixando-as vulneráveis: “Além de expor a posição relativa dos indivíduos no acesso a 

recursos e oportunidades, essas desigualdades são indicativas da vulnerabilidade maior das 

mulheres e daqueles que delas dependem, sobretudo quando os arranjos familiares se distanciam 

do padrão convencional”.  

Sem autonomia econômica, as mulheres ficam ainda mais vulneráveis a violência 

doméstica, a continuarem dentro de ciclos de violência e abusos. Os autores reforçam que não se 

trata somente de buscar remuneração igual, mas sim tratamento igual, sem preconceito e opressão: 

Não se trata só da remuneração. Em muitos locais de trabalho, as mulheres são expostas 
cotidianamente a pressões e constrangimentos que não fazem parte da vivência dos 

homens, do assédio sexual às exigências contraditórias de incorporar tanto o 

profissionalismo quanto uma “feminilidade” que é construída como sendo o oposto. 

(BIROLI; MIGUEL, 2014). 

 

Nesse cenário, percebe-se que o Brasil precisa urgentemente rever sua política 

econômica, incluindo o debate de gênero, pois com o modelo atual, estará constantemente violando 

suas próprias normas, desrespeitando o Direito Internacional e Constitucional, uma vez que ainda 

não foi efetivado um modelo que vincule e padronize as políticas econômicas voltadas para gênero. 

Ainda não foram instituídos ambientes seguros para as mulheres dentro das empresas, 

principalmente para as mulheres com histórico de violência.  

As mulheres precisam exercerem suas atividades trabalhistas e econômicas de maneira 

digna. Trata-se de norma de aplicação imediata1, por isso o Estado não pode se manter omisso ou 

neutro, sendo essencial sua atuação positiva e efetiva.  

                                                             
1 O Art. 5º, § 1º da Constituição Brasileira de 1988, dispõe que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais, como o princípio de igualdade de gênero, têm aplicação imediata, ou seja, geralmente, essas normas 

produzem, ou ao menos possuem a possibilidade de produzir, desde já,  todos os efeitos visados pelo constituinte 
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3 IGUALDADE DE GÊNERO E FATOR ECONÔMICO NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

A questão de igualdade de gênero é um tema mundial, com destaque nas Nações Unidas 

(1945), que possuem um órgão próprio para lidar sobre o tema: a ONU Mulheres (2010) que realiza 

debates e pesquisas, sendo uma das principais plataformas do mundo para se discutir temas 

relativos as mulheres.  

A entidade vem, nas últimas décadas, propondo reuniões, conferências, sendo, 

portanto, vanguardista e protagonista nesse processo de luta das mulheres pela afirmação de seus 

direitos. A organização possui papel estratégico, pois consegue influenciar nas decisões de diversos 

países, inclusive os mais fechados ao debate. Por fim, a igualdade de gênero é uma das metas para 

um mundo mais sustentável até 2030, conforme dados das Nações Unidas (1945).   

Outra entidade importante nesse cenário é o Fórum Econômico Mundial (1971), que 

vem conseguido em suas reuniões realizadas entre representantes políticos e empresários sobre a 

economia mundial incluir temas como meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e educação. 

Os resultados dos debates são apresentados em conjunto com diversas pesquisas que a entidade se 

propõe a realizar na área econômica. 

 

3.1 The Global Gender Gap Report 2020 e sua relevância 

Este trabalho apresenta The Global Gap Report 2020 (GGGR 2020), que é uma 

pesquisa, do Fórum Econômico Mundial (FEM), responsável pela avaliação da igualdade de gênero 

em diversos países. O órgão consegue computar informações de forma local (cada país), por região 

e em esfera global, logo se trata de um estudo sério e completo.  

Essa pesquisa é utilizada como parâmetro no mundo todo para a análise sobre 

desigualdade. O Fórum Econômico Mundial (2020, p.15), explica seu estudo: “Since 2006, the 

Global Gender Gap Report has tracked progress in closing gender gaps. Each year, the rate of 

change can estimate the time required to close the divide between women and men in employment, 

education, health and politics.”2 

                                                             
originário, portanto, não dependem de atuação legislativa supletiva para produzir efeitos, isto é, complementação de 

lei infraconstitucional. 

 
2Desde 2006, o Relatório Global de Desigualdade de Gênero acompanha o progresso na redução da desigualdade de 

gênero. A cada ano, uma taxa estima o tempo necessário para encerrar a divisão entre mulheres e homens no emprego, 

educação, saúde e política. (Tradução Nossa). 



15 
 

 

Os líderes gerais do GGGR 2020 são a Islândia, Noruega e Finlândia. São países 

nórdicos, conhecidos pelo alto padrão de vida. Esses países demonstraram avanços significativos, 

tendo a Islândia uma taxa de 88% de redução da desigualdade; seguidos de 84.2% da Noruega e 

83.2% da Finlândia. Eles são exemplos de investimentos crescentes e constantes em programas e 

projetos contra a desigualdade de gênero. São países reconhecidos pelo investimento em qualidade 

de vida. Questões essenciais como educação e saúde são tidas como direitos universais, incluindo 

sem distinção, meninos e meninas nas mais diversas áreas, resultado de políticas inclusivas.  

Diante do resultado global, o FEM concluiu que a desigualdade de gênero global é de 

68,6%, sendo estimado pelo menos 99.5 anos até que a igualdade de gênero seja obtida 

globalmente, tendo ocorrido um pequeno avanço da análise anterior (GGGR 2018).  

Sobre o progresso nesse estudo, que vem sendo realizado desde 2006, o FEM obteve 

resultados como a redução do tempo estimado para ser atingida a igualdade geral de gênero em 10 

anos, principalmente por causa dos avanços na área política (na pesquisa de 2020). 

O Fórum Econômico Mundial ao avaliar as regiões destacou o progresso na América 

Latina e Caribe. Em suas análises, confirma a situação positiva na América Latina, que vem 

surpreendendo por comprovar o crescimento da preocupação com o protagonismo feminino na 

região, apresentando bons resultados. Isso é fruto de atuação efetiva em seguimentos sociais com 

objetivo de romper a estrutura de gênero, tão comum em países latinos, como explica o FEM: 

The Latin America and the Caribbean region has closed 72.1% of its gender gap so far, 

progressing 1 percentage point since last year. At this rate it will take 59 years to close the 

gender gap. All countries in the region fall into a 13.8% range between the best performer 

Nicaragua (80.4%) and the lowest-performing Guatemala (66.6%). Among the 24 
countries covered in both the 2018 and 2020 editions, 15 countries have improved their 

overall scores and nine have registered a stagnant performance or reversal since last year. 

Among the most improved countries, Mexico reduced its gender gap by 3.4 points on a 

year-over-year basis. (FORÚM ECONOMICO MUNDIAL, 2020, p.23).3  

 

 

                                                             
 
3 A região da América Latina e Caribe tem 72,1% de igualdade de gênero até agora, progredindo 1 ponto percentual 

desde o ano passado. Nesse ritmo, serão necessários 59 anos para encerrar a desigualdade de gênero. Todos os países 

da região estão em um intervalo de 13,8% entre o melhor desempenho da Nicarágua (80,4%) e a Guatemala de menor 

desempenho (66,6%). Entre os 24 países cobertos nas edições de 2018 e 2020, 15 países melhoraram seus índices 

gerais e nove registraram desempenho estagnado ou reversão desde o ano passado. Entre os países que mais melhoram, 

o México reduziu sua desigualdade de gênero em 3,4 pontos ano após ano. (Tradução Nossa). 
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A tabela de índices dos países, a seguir, comprova o avanço na região da América 

Latina e Caribe, apresentando um indício que com estudos e análises sérias do problema em 

conjunto com projetos adotados pelos países, é possível reduzir a desigualdade de gênero. Prova 

disso é a Nicarágua, quinto lugar no índice global e líder do índice na América Latina e Caribe, 

com a redução de 80% da desigualdade de gênero. 

Questão 1: Tabela de classificação do países latinos na GGR 2020 

 

Fonte: Gender Gap Report, 2020 

 

Em janeiro de 2020 foi realizada no Chile, a IV Conferência Regional sobre Mulheres 

na América Latina e no Caribe, organizada pela Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) com o apoio da ONU Mulheres (2010). 
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O evento debateu a questão econômica na região, convergindo o mesmo sentido que 

esse presente trabalho, propondo as parcerias público – privadas como mecanismo eficiente para 

ser alcançada a emancipação feminina. Os discursos realizados reforçaram a ideia de que apesar 

da crescente dos índices, o progresso é ainda muito lento, sendo necessárias medidas mais urgentes, 

pois, uma vez que são ainda necessários 200 anos para o alcance da igualdade.   

Por uma questão metodológica e necessário recorte, essa pesquisa se aterá apenas a 

análise da participação economia das mulheres. Nesse mesmo sentido, aponta o Fórum Econômico 

Mundial (2020, p.10): “The second dimension where the gender gap is widest globally is the one 

measured by the Economic Participation and Opportunity subindex. Here, only 58% of the gap has 

been closed so far, and it has slightly widened since last year.” 4 

Sobre tal participação, o FEM demonstrou preocupação diante do resultado obtido, pois 

se trata justamente de uma das desigualdades mais severas apresentadas pelos países, resultando 

ainda 58% na esfera global, sendo necessários 257 anos para o alcance da igualdade, ocorrendo 

retrocesso da pesquisa de 2018 para a de 2020.  

Os países desenvolvidos demonstram dificuldades diante da desigualdade econômica, 

pois os Estados que lideram a pesquisa econômica são Benim, Islândia, Laos, Bahamas, 

Bielorrússia. O primeiro país desenvolvido na lista econômica é a Islândia, seguido da Noruega e 

da Suécia. Isso só comprova a complexidade do tema. Excluindo a Islândia da análise, os líderes 

são normalmente países sem tanto prestígio e reconhecimento na comunidade internacional. 

Saindo da análise global e regional, e passando a analisar o cenário brasileiro, percebe-

se que o resultado se mostra preocupante pelo retrocesso em que o país é apontado no estudo. 

Ocupando o 95º lugar no índice geral em 2018, o país foi somente o 92º em participação econômica 

e 112º em participação política.  

 

 

 

                                                             
4 A segunda dimensão em que a desigualdade de gênero é maior em todo o mundo é a medida pelo subíndice de 

participação econômica. Aqui, apenas 58% da desigualdade foi reduzida até agora e aumentou um pouco desde o ano 

passado. (Tradução Nossa). 
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A desigualdade econômica (em 2018) quando avaliada sob a perspectiva da renda per 

capita por gênero, demonstra quão são urgentes as medidas a serem adotadas pelo Brasil para 

possibilitar melhores condições econômicas e de trabalho para as mulheres, pois estas 

representaram 59,9% da força de trabalho brasileira, apenas o 91ª posição no mundo. 

A categoria econômica (em 2018) demonstrou que o país está somente em 132º lugar 

em igualdade salarial, sendo esse resultado agravado com o fato de as mulheres brasileiras estarem 

entre as mais escolarizadas no mundo, sendo líder entre profissionais com formação técnica 

disponíveis para atuação no mercado. Elas representaram apenas 39,9% da liderança econômica 

do país, apesar de tal resultado ser o 27º no mundo. Contudo, o país liderou as categorias de 

educação e saúde em 2018, como demonstra o FEM: 

Brazil (95) sees a significant reversal in progress towards gender parity this year—with 

its overall gender gap standing at its widest point since 2011, largely driven by the 
country’s Economic Participation and Opportunity subindex. However, both its Health 

and Survival and Educational Attainment gender gaps remain fully closed. 

(FORÚM ECONÔMICO MUNDIAL, 2018, p.23).5 

 

O Brasil, em 2020, evoluiu do 95º para o 92 º lugar, obtendo 69% de igualdade 

alcançada. Resultado que não deve ser muito comemorado, pois ainda é uma posição pouco 

significativa, o que representa mínima preocupação governamental com o tema, principalmente em 

uma região que está progredindo a cada estudo. O Brasil é o penúltimo índice da região em 2020.  

O FEM destaca ainda que, diante do resultado obtido de 2018 para 2020, um dos pontos 

que mais retroagiu no Brasil foi o tópico econômico e utilizando dados já apresentados, explica o 

resultado: 

Progressing three places over 2018, Brazil ranks 92nd with an overall score of 69.1%. The 

country has closed 69% of its overall gender gap, up one percentage point from the 

previous edition. Despite this improvement, Brazil has one of Latin America’s largest 

gender gaps, ranking 22nd out of 25 countries in the region, and almost 90 places behind 
Nicaragua (80.4%, 5th), the region’s best performer.  

(FORÚM ECONÔMICO MUNDIAL, 2020, p.30)6. 

 

                                                             
5 O Brasil (95) vê uma reversão significativa no andamento em direção à paridade de gênero este ano - com sua 

desigualdade geral de gênero em seu ponto mais amplo desde 2011, impulsionada em grande parte pelo subíndice 

Participação Econômica do país. No entanto, a desigualdade de gênero em saúde e educação foram atingidas. 

(Tradução Nossa). 
6 Progredindo três posições em relação a 2018, o Brasil ocupa a 92ª posição, com uma pontuação geral de 69,1%. O 

país reduziu 69% de sua desigualdade geral de gênero, um ponto percentual em relação à edição anterior. Apesar dessa 

melhoria, o Brasil tem uma das maiores desigualdades de gênero da América Latina, ocupando o 22º lugar entre 25 

países da região e quase 90 posições atrás da Nicarágua (80,4%, 5º), o melhor desempenho da região.  

(Tradução Nossa.) 
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O Brasil obteve avanços significativos na educação e saúde, mas saiu do 1º lugar em 

2018 em ambas áreas para ocupar o 1º lugar somente em saúde e passando para o 35º lugar em 

educação no ano de 2020. Para manter bons índices é necessário o investimento constante, para 

que não seja perdida todas as conquistas obtidas. Não se pode mais dizer que essas áreas até então 

resolvidas estão estáveis. Vale acrescentar que mesmo nessas áreas podem ser feitas melhorias, 

que nada está perfeito ou ideal ainda. 

Novamente o índice econômico preocupa (em 2020), sendo a única conquista a 

manutenção da igualdade de gênero na atuação de profissionais nas áreas técnicas. O país é 89º 

colocado em participação econômica, resultado do 93º lugar na participação feminina no mercado 

de trabalho; 60.6%, 130º lugar em igualdade salarial no mesmo cargo e a manutenção do resultado 

da presença de mulheres chefiando empresa ou como gerentes; 39.6%, ocupando o 27º lugar na 

pesquisa. Por fim, se comparada a renda per capita por gênero, o país é 96º lugar na última pesquisa.  

Esses índices são reflexo da baixíssima participação política das mulheres no Brasil, o 

que impede implementações de medidas estatais efetiva, como explica o Fórum Econômico 

Mundial (2020, p.30) “Political empowerment, or lack thereof, represents the biggest drag on 

Brazil’s overall performance; with a score of 13.3%, the country ranks 104th in the world. As of 

June 2019, only two positions in the 22-member cabinet were held women (122nd) and women 

represent only 18% of the members of the parliament (114th).” 7 

Portanto, é necessário que o Brasil adote soluções para incentivar igualdade salarial 

entre homens e mulheres e a liderança feminina na economia e consequentemente a emancipação 

econômica das mulheres. Os bons resultados na educação e saúde estão relacionados ao acesso 

universal e gratuito oferecido pelo país, sendo importante sua manutenção, aumentando cada vez 

mais sua qualidade. O Brasil se preocupa em ser um líder econômico, mas se esquece do papel das 

mulheres para tanto. Valorizar suas mulheres na economia é o caminho para o protagonismo 

econômico mundial. 

 

                                                             
7 O empoderamento político, ou a falta dele, representa o maior empecilho para o desempenho geral do Brasil; com 

uma pontuação de 13,3%, o país ocupa a 104ª posição no mundo. Em junho de 2019, apenas de 22 mulheres eram 

chefes de ministérios (122º) e as mulheres representam apenas 18% dos membros do parlamento (114º).  

(Tradução Nossa). 
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3.2 O Caso González e Outros (“Campo Algodoeiro”) vs. México e seu paralelo com o atual 

cenário brasileiro. 

O Estado brasileiro é responsável internacionalmente por promover a igualdade de 

gênero, pois é signatário de diversos tratados internacionais sobre o tema. O assunto é foco nas 

reuniões internacionais, principalmente na Nações Unidas (1945), que criou órgão próprio para 

tratar sobre as mulheres: o ONU Mulheres (2010). Como membro efetivo e atuante nas Nações 

Unidas (1945), o Brasil vem assumindo responsabilidades sobre os direitos das mulheres no âmbito 

global, como quando assinou e ratificou a Declaração e Plataforma da Ação na IV Conferência 

Mundial sobre a Mulher (1995). As mulheres estão cientes de seus direitos e deveres e cobram dos 

Estados o direito de ocupar um lugar na sociedade sem sofrerem qualquer tipo de violência, 

opressão ou preconceito.  

Como signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil é 

membro da comunidade de países que assumiram a responsabilidade de proteger e efetivar direitos 

humanos, incluindo os direitos das mulheres dentro do continente americano. 

São convenções especificas sobre direito feminino aplicadas nas Américas em que o 

Brasil é signatário: a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher (1984) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher (1994). 

Paralelamente ao fortalecimento internacional de instrumentos de proteção ao direito 

das mulheres, surgiram vários movimentos com interesse nessa temática como pode ser 

demonstrado pelo Me Too Movement (2006): movimento no cenário do entretenimento, que teve 

seu auge em 2016/2017, em que atrizes e cantoras estadunidenses passaram a exigir investigações 

de abusos sexuais e o pagamento igual entre os gêneros na indústria cinematográfica.  

O movimento ganhou tal peso que resultou na demissão de grandes chefes executivos 

e diretores de Hollywood, sendo considerados “Personalidade do Ano” pela revista TIMES do ano 

de 2017. Esse movimento resultou em ações judiciais importantes, criando precedentes dentro do 

sistema judicial americano. 
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Também no Estados Unidos, ocorreu o movimento Soccer Equal Pay (2015): campanha 

feita no mundo esportivo, por jogadoras de futebol, principalmente, visando a igualdade salarial e 

de oportunidades, denunciando entidades ligadas ao esporte que não respeitam a igualdade de 

gênero.  

Por fim, no mercado da moda e cosméticos, grandes marcas e entidades têm sido cobradas, 

nos últimos anos, a representar corpos reais, vidas reais, parando de exigir de suas profissionais 

que façam dietas absurdas ou qualquer tipo de comportamento que resulte em distúrbios mentais 

ou alimentares, demonstrando um grande avanço em um dos setores que mais estigmatiza e oprime 

as mulheres com intuito de impor padrões abusivos, impossíveis de serem seguidos dentro e fora 

do mercado de trabalho. 

Seguindo essa nova abordagem mais protetiva e abordando os direitos das mulheres 

nas Américas, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no Caso González e outros 

(Campo Algodoeiro) vs. México (2007), estabeleceu importante precedente no continente, em que 

os signatários de tratados vinculados a Corte, serão responsabilizados caso não atuem de forma 

efetiva para garantir os direitos das mulheres.  

No caso “Campo Algodoeiro (2007), assenta-se decisão pioneira em condenar um 

Estado (México) por negligência diante do assassinato e desaparecimento de mulheres na cidade 

de Juarez. Os assassinato eram realizados por homens que disputavam os mesmos postos de 

trabalho que as mulheres, comprovando o crescente interesse internacional em que os Estados 

respeitem acordos de direito humanos, principalmente, os referentes aos direitos femininos.  

No caso apresentado, mulheres desapareceram e foram assassinadas no México pelo 

simples fato de serem mulheres e de que os homens que trabalhavam no campo algodoeiro na 

cidade de Juarez não aceitavam dividir postos de trabalho com elas. A CIDH, para justificar a sua 

fundamentação, explicou o caso em sua decisão da seguinte forma: 
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A demanda está relacionada com a suposta responsabilidade internacional do Estado pelo 

“desaparecimento e posterior morte” das jovens Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal e Laura Berenice Ramos Monárrez (doravante denominadas “as jovens 

González, Herrera e Ramos”), cujos corpos foram encontrados em uma plantação de 

algodão de Ciudad Juárez no dia 6 de novembro de 2001. O Estado é responsabilizado 

“pela falta de medidas de proteção às vítimas, duas das quais eram menores de idade; a 

falta de prevenção destes crimes, apesar do pleno conhecimento da existência de um 

padrão de violência de gênero que havia deixado centenas de mulheres e meninas 
assassinadas; a falta de resposta das autoridades frente ao desaparecimento […]; a falta de 

devida diligência na investigação dos assassinatos […], bem como a denegação de justiça 

e a falta de reparação correta. 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2007, p.2). 

 

O Professor Víctor Abramovich, da Universidade de Bueno Aires, continua explicando 

o caso, explica em seu texto como a negligência do Estado mexicano em proteger as mulheres foi 

determinante para sua condenação perante a CIDH: 

El caso denominado “Campo Algodonero” es un precedente paradigmático en el 

desarrollo de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH). 

Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o Corte) 

examina una situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género, 
esto es, el tipo de violencia que define el artículo primero de la Convención de Belém do 

Pará (CBDP). En su sentencia la Corte IDH concluye que los homicidios de las tres 

víctimas definidas en el caso, Laura Berenice Ramos, Claudia, Ivette González y 

Esmeralda Herrera Monreal, fueron cometidos “por razones de género”, esto es, 

constituyen casos de “feminicidio”, y están enmarcados dentro de un contexto de violencia 

contra las mujeres en Ciudad Juárez. La Corte define con cierta precisión el estándar de 

“debida diligencia” establecido en el artículo 7 de la CBDP, a fin de determinar el alcance 

del deber estatal de prevención de crímenes basados en el género, tales como 

desapariciones, vejaciones sexuales, torturas y homicidios de mujeres. En el caso, la Corte 

aplica el estándar de debida diligencia respecto del deber estatal de protección de los 

derechos frente a actos de particulares. (ABRAMOVICH, 2010.)8 
 

 

 

 

 

                                                             
8 O caso chamado "Campo Algodoeiro" é um precedente paradigmático no desenvolvimento da jurisprudência do 

sistema interamericano de direitos humanos (SIDH). Pela primeira vez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) analisa uma situação estrutural de violência contra as mulheres com base em seu gênero, ou seja, o tipo de 

violência que define o artigo primeiro da Convenção de Belém do Pará (CBDP). Em sua decisão, a Corte 

Interamericana conclui que os assassinatos das três vítimas definidas no caso, Laura Berenice Ramos, Claudia, Ivette 

González e Esmeralda Herrera Monreal, foram cometidos "por razões de gênero", ou seja, constituem casos de 

"feminicídio", e são enquadrados em um contexto de violência contra as mulheres na Cidade de Juarez. A Corte define 

com certa precisão o padrão de “due diligence” estabelecido no artigo 7 da CBDP, a fim de determinar o escopo do 

dever estatal de prevenir crimes de gênero, como desaparecimentos, assédio sexual, tortura e homicídios. de mulheres. 

No caso, o Tribunal aplica o padrão de devida diligência com relação ao dever estatal de proteção de direitos contra 

atos de indivíduos. (Tradução Nossa). 
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Diante do que já foi mencionado, a Responsabilidade Internacional Estatal ocorre 

quando há um ato ilícito, sendo esse comissivo ou omissivo por parte do Estado, com a existência 

do nexo causalidade, isto é, vínculo entre a conduta ilícita e a pessoa jurídica de direito 

internacional imputada. Explica em seu texto como a negligência ocorrido ato ilícito com grau 

significativo de reprovabilidade, gerando com isso um prejuízo, resultando na definição de dano.   

Importante ressaltar que no caso paradigmático a CIDH admitiu ter competência para 

julgar casos com base na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência 

contra a mulher (Convenção de Belém do Pará) (1994). O Estado mexicano foi considerado omisso 

e negligente por não ter leis ou outros meios que efetivamente protegessem as mulheres. Nessa 

decisão foi aceito e definido o termo “feminicídio” nas Américas. 

Diante disso, Mazzuoli explica em que situações é possível a aplicação da Convenção 

Americana para responsabilizar os Estados – Membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA): 

Tal significa que não se retira dos Estados a competência primária para amparar e proteger 

os direitos das pessoas sujeitas à sua jurisdição, mas que nos casos de falta de amparo ou 

de proteção aquém da necessária, em desconformidade com os direitos e garantias 

previstos pela Convenção, pode o sistema interamericano atuar concorrendo (de modo 

coadjuvante, complementar) para o objetivo comum de proteger determinado direito que 

o Estado não garantiu ou preservou menos do que deveria. (MAZZUOLI, 2018, p. 822). 

 

Portanto, para o Estado ser responsabilizado perante a CIDH houve omissão ou 

comprovada demora na resolução de casos envolvendo direitos humanos. Diante disso, na 

sentença, a CIDH se manifestou sobre a negligência do México no caso, em não promover as 

devidas investigações sobre os crimes na cidade de Juárez e nem ter criado normas protetivas para 

as mulheres, o que justifica a demanda ter chegado à Corte. 

Apesar da condenação, notícias, reportagem e estudos demonstram que pouco se 

avançou na cidade de Juarez até o ano de 2019. Sobre a situação do México, Estado condenado no 

caso paradigma, Elizabeth Maier faz uma análise em seu texto “Convenios Internacioles y Equidad 

de género: Un análisis de los compromissos adquiridos por México” (2017).  
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Maier, durante seu artigo aborda a evolução dos direitos femininos e dos tratados 

internacionais sobre o tema, informando que o Estado mexicano é signatário de diversos tratados 

sobre direitos femininos, contudo não consegue efetiva -lós empiricamente. A autora informa como 

a discussão de gênero está presente a décadas no mundo e no México, porém evoluindo aos poucos 

no país. Ela esclarece sobre a importância do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra 

as Mulheres e da convenção realizada por esse órgão das Nações Unidas: 

La CEDAW  hace hincapié en las obligaciones estatales para garantizar la plena 

realización del embarazo, parto y la lactancia, destacando y visibilizando la función y 
valor social de la reproducción humana e indicando la necesidad de proveer condiciones 

especiales para facilitar a las mujeres la realización de dicha función en los âmbitos 

públicos del trabajo y la participación social y política.(MAIZER, 2017, p70).9 

 

Brasil e México são Estados com muitas semelhanças, o que demostra que o que levou 

a condenação mexicana na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) poderia ter 

perfeitamente ocorrido em território brasileiro. Se analisada a situação ocorrida em Juarez e 

comparada com aos quadros de violência contra mulher no Brasil de 2019/20, é passível concluir 

que o caso poderia se repetir no Brasil.   

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) ao publicar o: Atlas da Violência 

(2019) e analisar os dados sobre a violência brasileira do período referente a 2007 a 2017 concluiu 

que 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017 – maior número em 10 anos.  

Apontou também que entre 2012 e 2017 os homicídios femininos dentro de casa 

cresceram 17,1%, sendo crescente o número de mulheres mortas por arma de fogo nas residências 

28,7%, chamando atenção esse dado para uma crise no Brasil, pois o país tem altos índices de casos 

de feminicídios e de violência doméstica. 

 

 

 

 

                                                             

9 CEDAW (Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, em inglês) enfatiza as obrigações do 

estado de garantir a plena realização da gravidez, parto e amamentação, destacando e tornar visível a função e o valor 

social da reprodução humana e indicando a necessidade de fornecer condições especiais para facilitar as mulheres a 

desempenhar essa função nos campos trabalhistas e participação social e política. (Tradução Nossa). 
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 O Brasil é constantemente chamado perante a CIDH para responder sobre violações 

de direitos humanos. O país é conhecido pela demora em adotar medidas para efetivar na realidade 

esses direitos. As mulheres sofrem com isso, pois a negligência brasileira resulta em casos de 

violência recorrentes no universo feminino como: o estupro; violência doméstica; assédio sexual, 

sendo muitos vinculados ao ódio baseado no gênero, portanto feminicídio. As Professoras Lívia 

Souza  e Adriana Camatta complementam sobre o assunto abordado:  

A própria nomenclatura, feminicídio, indica a deficiência do Estado tanto na prevenção 

do crime como na punição, sendo de certo modo o mantenedor da violência contra a 
mulher. Se não há um Estado forte na segurança pública e na defesa dos direitos humanos 

como um todo, mais provável ocorrer a perpetuação do autoritarismo e a própria 

dominação dos corpos femininos.( SOUZA, CAMATTA, 2017, p. 59). 

 

Diante da dificuldade em se executar e efetivar as decisões da CIDH no Brasil, os 

direitos femininos continuam sem efetividade prática no país. Um Estado signatário dos principais 

tratados de direitos humanos e das mulheres deve tomar todas as medidas necessárias para efetivar 

empiricamente tais premissas.  

As sentenças da CIDH são de eficácia imediata no ordenamento brasileiro, 

demonstrando que o problema de sua aplicabilidade está na falta de interesse político, social com 

tema, que não é visto como prioridade nem pelo Executivo, nem Legislativo ou Judiciário, portanto 

há uma falta de interesse em discutir o tema no âmbito governamental/administrativo. 

Vale ressaltar que é um paradoxo que a Convenção de Belém do Pará tenha sido 

realizada em 1994 no Brasil, pois o país é conhecido na comunidade e cortes internacionais por seu 

histórico em desigualdade de gênero e graves casos de violação dos direitos das mulheres. O 

encontro que resultou na Convenção tinha como objetivo maior que o Brasil se torna-se 

protagonista no debate sobre o tema, sendo, portanto, um líder e exemplo, o que não aconteceu. 

Nesse sentido, percebe-se que o Brasil caminha no sentido contrário da tendência 

mundial de colocar a questão de igualdade de gênero como prioridade, contrariando os seus 

compromissos assumidos com a sociedade internacional, podendo ser investigado e punido por tal 

negligência. A Constituição Brasileira prevê a igualdade de gênero como um princípio 

fundamental, porém ainda não foi efetivada. As mulheres continuam sofrendo violência, 

preconceito e sendo oprimidas por causa do seu gênero, apesar de toda pressão internacional para 

que esses fatos sejam evitados. 



26 
 

4 IGUALDADE DE GÊNERO E FATOR ECONÔMICO NO ÂMBITO NACIONAL 

Por todos os problemas ressaltados no capítulo anterior, o texto “O empoderamento 

econômico da mulher e o impacto nos seus Direitos Humanos” (2017), de Ana Maria D´Ávila 

Lopes, reforça o pensamento no qual o Estado Brasileiro não pode ser omisso diante da questão de 

gênero. As mulheres ainda estão em busca da efetivação plena de seus direitos no país. 

A emancipação feminina significa dignificar as mulheres, pois elas merecem liberdade 

e autonomia plena. As mulheres já são reconhecidas, tendo sua capacidade civil plena admitida, 

porém, seria isso suficiente? A sociedade impõe as mulheres obstáculos que necessitam da 

intervenção estatal para serem, de fato, reduzidos.  

 

4.1 A importância do empoderamento econômico feminino no Brasil  

A diferença de tratamento imposta as mulheres é uma questão sociocultural. É reflexo 

de uma estrutura sistêmica, presente na maioria das instituições políticas e sociais, inclusive na 

economia e no mercado de trabalho. Lopez contribui para o debate afirmando sobre as 

desvantagens impostas ao gênero feminino no Brasil: 

Um desses grupos em situação de desvantagem é o das mulheres que, em virtude da 

milenar discriminação de gênero, têm ocupado uma situação secundária na estrutura 

social. Para elas, o empoderamento consiste na redistribuição do poder que se encontra 

nas mãos dos homens de modo a poder exercer os mesmos direitos a eles garantidos. 
(LOPEZ; JUNIOR; BOTELHO, 2017, p.8). 

 

No texto acima citado, os autores demonstram como a intervenção do Estado, visando 

a emancipação econômica feminina, é um mecanismo importante para romper ciclos de injustiças 

sociais. A inserção adequada e efetiva da mulher na economia é algo capaz de diversificar e ampliar 

o mercado, trazendo investimentos e riquezas para o país. Lopez completa o raciocínio: 

Então, qual seria o motivo dessa discriminação? O que a independência da mulher poderia 

ocasionar de ruim? Mais fontes de renda e mais vagas de emprego significam também 

maiores chances de movimentar economia e, consequentemente, melhores condições de 

saúde, educação e bem-estar para as famílias. Qual seria, portanto, a justificativa para esse 

impasse? (LOPEZ, JUNIOR, BOTELHO,2017, p.11.) 

 

Com a desigualdade de gênero, o país deixa de aproveitar os pensamentos e ideias 

femininos para a economia. Assim sendo, deixa de explorar mercados, romper barreiras, realizar 

negócios. As mulheres possuem total capacidade para gerenciar empresas, podendo, portanto, 

comandar setores econômicos.   
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Os autores reforçam a ideia de que não existe espaço feminino ou masculino quando 

se trata de mercado de trabalho e economia. A capacidade produtiva é a mesma entre os gêneros. 

É necessário, contudo, entender a realidade da desvantagem social feminina e adaptar o mercado 

de trabalho e a economia de maneira justa e equilibrada. Lopez continua o debate no trecho:  

O âmago do domínio patriarcal está intimamente ligado à divisão sexual das funções 

sociais exercidas pelos homens e pelas mulheres. Desde os tempos mais antigos, as esferas 

públicas e privadas foram separadas como se fossem naturalmente pertencentes a eles ou 

a elas. Assim, a esfera pública foi reservada aos homens, que monopolizaram as relações 

trabalhistas não domésticas. Contrapondo-se a isso, a esfera privada, espaço das relações 

familiares, será reservada à mulher, a quem caberá as tarefas domésticas, a exemplo da 

limpeza da casa, o preparo das refeições e o cuidado dos filhos, sendo atividades 

socialmente desvalorizadas e não remuneradas.  
(LOPEZ, JUNIOR, BOTELHO, 2017, p.9)  

 

As mulheres ainda precisam se esforçar mais para atingir o sucesso profissional, apesar 

de já serem mais escolarizadas que os homens no Brasil. As empresas ainda não valorizam o ponto 

de vista feminino, tendo elas dificuldades para se manterem em um cargo estratégico ou de chefia.  

As mulheres, no presente tempo, são associadas a cargos mais simplórios ou aos 

serviços domésticos. Normalmente, elas até agora fazem jornadas dupla, isso é, sendo responsáveis 

tanto por prover sua família quanto realizar os serviços domésticos e a criação dos filhos. 

 A desigualdade de gênero concede ao homem o papel central na sociedade, oferecendo 

o direito a eles de determinarem suas vidas e a elas não. Lopez concluí concordando com o 

pensamento apresentado: 

Hodiernamente, as mulheres têm alcançado algumas conquistas no que se refere à sua 
participação no mercado de trabalho e em outros âmbitos da atividade econômica dos 

países; entretanto, ainda não é possível afirmar que se encontra na mesma condição dos 

homens. Qual seria a causa dessa diferenciação?  

(LOPEZ; JUNIOR; BOTELHO, 2017, p.12.) 

 

Tal realidade só irá se reverter com uma mudança estrutural na forma de se pensar a 

mulher, pois não basta conceder direitos fundamentais e não dar voz, isto é, independência plena. 

A sociedade deve caminhar no sentido da igualdade, promovendo a emancipação feminina. 

Emancipar as mulheres proporciona uma melhor capacidade de escolha, planejamento de 

vida e de carreira. Mais importante que ter direitos previstos no papel é compreender as 

necessidades, as particularidades do gênero feminino. A independência feminina é 
dignificar as mulheres, permitir sua participação efetiva no meio social.  

(LOPEZ; JUNIOR; BOTELHO, 2017, p.12.) 
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Trata -se de garantir o acesso equitativo às oportunidades laborativas entre mulheres e 

homens no Brasil. O atual Brasil reforça restrições comportamentais para o gênero feminino, o que 

é constitucionalmente vedado. O país é politicamente, socialmente e economicamente liderado 

majoritariamente por homens, o que leva, Biroli (2018, p.28) a acrescentar: “O patriarcado, como 

sistema político, consistiria numa estrutura de exploração do trabalho das mulheres pelos homens”. 

 É o conjunto da ideia da perda da feminilidade com o medo da redução da taxa de 

natalidade um dos principais fatores que impedem a independência econômica no Brasil, sendo 

esses argumentos sustentados por muitos líderes sociais e políticos. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em suas recentes pesquisas 

vem comprovando que as a mulheres trabalham mais e recebem menos que os homens, sendo ainda 

responsáveis sozinhas pelos serviços domésticos e da criação dos filhos. O mercado não ajuda a 

mulheres a conciliar a vida profissional e pessoal, tendo muitas vezes que optar por um ou outro.  

Beauvoir, diante do que foi narrado, concluí: 

O privilégio que o homem detém, e que se faz sentir desde sua infância, está em que sua 

vocação de ser humano não contraria seu destino de homem. Da assimilação do falo e da 

transcendência, resulta que seus êxitos sociais ou espirituais lhe dão um prestígio viril. Ele 

não se divide. Ao passo que à mulher, para que realize sua feminilidade, pede-se que se 

faça objeto e presa, isto é, que renuncie a suas reivindicações de sujeito soberano.  

(BEAUVOIR, 1967, p.453). 

 

O trabalho é meio de dignificar a mulher, pois só assim é possível reconhecer a 

capacidade, inteligência, competência feminina para gerir negócios e assumir altos cargos. A 

mulher atual quer cada vez mais melhorar sua qualificação profissional, ampliar suas habilidades, 

aperfeiçoando seus conhecimentos. O que falta, muitas vezes, é reconhecimento social disso. 

Muitas mulheres realizaram feitos históricos, contudo, ficaram à mercê do protagonismo, que foi 

atribuído aos homens, sobre o pretexto que não seria possível uma mulher tem obtido tal êxito. 

As mulheres não encontram nas empresas um estímulo, ambiente propício para 

poderem exercer ao máximos suas capacidades produtivas, pois a sociedade impõe 

responsabilidade diversa ao investimento em estudos, pesquisas, consultorias e investigações 

científicas.  
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As mulheres cada vez mais conquistam seus espaços, mas isso não resulta em ação 

política efetiva, pois a desigualdade de gênero não é o assunto central das discussões políticas do 

país. Por isso, não são repensadas e adaptadas normas que envolvam o meio feminino, familiar e a 

maternidade. 

Beauvoir (1967, p.449) afirma: “Foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte 

a distância que a separava do homem; só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta.”. 

A mulher ainda sofre para avançar em sua carreira, apesar de serem mais preparadas e obterem 

maiores níveis de escolaridades no país, pois não são promovidas simplesmente por serem do 

gênero feminino. Como comprovado por Peret em seus estudos: 

Vários fatores contribuem para as diferenças entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. Por exemplo, em 2016, as mulheres dedicavam, em média, 18 horas semanais a 

cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, 73% a mais do que os homens (10,5 horas). 

Combinando-se as horas de trabalhos remunerados com as de cuidados e afazeres, a 

mulher trabalha, em média, 54,4 horas semanais, contra 51,4 dos homens”. Mesmo 

trabalhando mais horas, a mulher segue ganhando menos. [...] Outros aspectos, como a 

segregação ocupacional e a discriminação salarial das mulheres no mercado de trabalho, 

podem contribuir para a diferença de rendimentos. (PERET,2018). 

 

Peret, tornado público as pesquisas do IBGE, corrobora com a ideia que as mulheres 

são mais escolarizadas e que dedicam mais tempo no ambiente acadêmico que os homens, contudo, 

isso não resulta necessariamente em carreiras de sucesso, com melhores remunerações que os 

homens:    

Na categoria de ocupação com nível superior completo ou maior, a diferença era ainda 
mais evidente: as mulheres recebiam 63,4% do rendimento dos homens em 2016. Em 

2016, as mulheres de 15 a 17 anos de idade tinham frequência escolar líquida (proporção 

de pessoas que frequentam escola no nível de ensino adequado a sua faixa etária) de 73,5% 

para o ensino médio, contra 63,2% dos homens. Isso significa que 36,8% dos homens 

estavam em situação de atraso escolar. (PERET,2018). 

 

Como já foi comprovado, o Brasil precisa adotar medidas para tornar efetiva a 

igualdade de gênero desejada pelo constituinte brasileiro em 1988. O Estado está em dívida 

histórica com o gênero feminino, pois as mulheres só obtiveram a maioria dos direitos civis no 

século XXI, com o advento do atual Código Civil de 2002. 
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O Estatuto da Mulher Casada (1962) oprimia a mulher e criava uma dependência dela 

ao homem, contribuindo para idealização da mulher como objeto. A visão social da mulher ainda 

é feita nesses moldes, dificultando os avanços das mulheres na sociedade, principalmente, no 

mercado de trabalho. É um ciclo de injustiças que devem ser rompidos, através de leis, atuação 

efetiva do judiciário e políticas públicas apoiadas tanto pela esfera pública quanto privada.  

Um dos maiores problemas gerado pela desigualdade de gênero econômica é a 

dependência econômica feminina de seus parceiros, que correlacionada com relacionamentos 

abusivos, resulta na manutenção de ciclos de violência doméstica. A violência contra as mulheres 

é um problema a ser enfrentado em várias esferas: política, social e econômica, como vem sendo 

demonstrado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no projeto:  R. E. S. P. E. C. T.: 

Preventing violence against women. (2019). 

A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher está 

prevista na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) que estipula um conjunto articulado de ações entre 

União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com organizações não-governamentais. A 

lei nada prevê sobre política econômica de gênero e vem sendo muito criticada pela sua baixa 

efetividade. A violência patrimonial prevista em tal lei está nucleada em três condutas: subtrair, 

destruir e reter os bens da mulher, inclusive instrumento de trabalho. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) analisou que o índice de violência 

contra mulheres que integram a população economicamente ativa é de 52,2%, praticamente o dobro 

do registrado pelas que não compõem o mercado de trabalho 24,9%. 

Estes dados revelam a forma como a violência se estabelece, pois, muitos homens 

ficam agressivos com o fato de sua parceira está sendo bem-sucedida em sua carreira, comprovando 

que não basta emancipar a mulher no mercado de trabalho, é necessário um sistema efetivo e 

concreto de proteção a mulher. O IPEA analisou que muitas mulheres deixam de denunciar as suas 

vivências por medo de retaliação do parceiro ou que o ato fique impune, sendo que somente 22,1% 

delas recorrem à polícia. 
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O estudo também ressalta que, a violência prejudica o desenvolvimento econômico do 

país, pois há perda de produtividade da vítima, resultando em menor participação da mulher no 

mercado de trabalho, o que faz com que muitas empresas não contratarem essas mulheres. Contudo, 

uma vez rompido o relacionamento abusivo, a mulher inserida no mercado, com o apoio adequado, 

consegue gerir sua vida e dificilmente retorna a um ciclo de violência doméstica. 

 Uma possível solução para o problema da violência doméstica perpassa pelo 

empoderamento econômico da mulher, a partir da sua inserção no mercado de trabalho e economia, 

de forma igualitária. Todavia, só isso não se mostra suficiente para superar a desigualdade de 

gênero geradora de violência no Brasil. É necessário o aperfeiçoamento de políticas como a Lei 

Maria da Penha, com intervenções no campo educacional para maior conscientização e respeito às 

diferenças de gênero, dentro e fora das empresas e instituições sociais.  

A mulher, muitas vezes, se mantem em um relacionamento abusivo e violento por 

medo de não conseguir se sustentar. Algumas mulheres chegam a ser impedidas de trabalhar ou 

quando trabalham vivem sendo ameaçadas, deixando, muitas vezes, para o parceiro o controle de 

suas finanças. Os gráficos de 2018 apresentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 

com informações extraídas do banco de dados do Cadastro Nacional de Violência Doméstica até 

06/06/2018, confirma a informação descrita acima: 

 



32 
 

Gráfico 1: Classificação de acordo com os fatores de risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Classificação de acordo com a renda individual das vítimas 

 

 
Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2018 

 Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2018 
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Gráfico 3: Classificação de acordo com a raça das vítimas 

 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2018 

 
Apesar do primeiro gráfico demonstrar que a dependência econômica configura 1% do 

fator de risco, é necessário uma visão mais crítica com análise do segundo e terceiro gráfico, que 

demonstra que 43 % das mulheres em fator de risco não possuem renda. A ligação afetiva com 

agressor configura cerca de 54%, comprovando a dificuldade da mulher em romper um 

relacionamento agressivo, principalmente sem um suporte econômico adequado.  O terceiro gráfico 

comprova que somando negras e pardas, elas são as mais afetadas por esse cenário. 

Conclui-se que o combate a violência de gênero precisa estar perto da mulher, sendo 

incluída na rotina das empresas e das famílias. As atuais leis e políticas públicas sobre o tema não 

seguem um padrão, permitindo tratamento diferenciado do assunto no país.  

A desigualdade de gênero faz com que o país perca oportunidades de crescimento e 

investimentos estratégicos na economia. Além disso, a emancipação feminina contribuí para uma 

melhor estruturação econômica das famílias, isto é, resulta em um melhor planejamento financeiro 

e na redução do endividamento da famílias brasileiras. 
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4.2 As Políticas Públicas como proposta de solução para questão de gênero 

Conforme comprovado nos capítulos anteriores, a desigualdade fática entre os gêneros 

é uma realidade, tendo o Estado uma dívida histórica para com as mulheres. Portanto, utilizando 

como base jurídica os Art. 3º da CF/88; Art.5º, I, CF/88; Art. 7º, XX, da CF/88  que é 

regulamentado pela Lei 9.799, de 26 de maio de 1999, que insere na Consolidação das Leis do 

Trabalho regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, Art. 170, VII da CF/88 e o 

princípio da função social da empresa é perfeitamente justificável a implementação de programas 

voltado para a redução da desigualdade de gênero no país.  

O judiciário brasileiro entende de forma ampla que Políticas Públicas são instrumentos 

eficientes para efetivação dos direitos fundamentais, como é o caso da igualdade de gênero. O 

Supremo Tribunal Federal (STF) é favorável que a questão da efetividade dos direitos 

fundamentais seja resolvida pela adoção de políticas públicas, pois assim o fez diante na Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, o Recurso Extraordinário 597285/RS10, 

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19 e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

442411 . Isso reafirma a constitucionalidade de medidas adotadas nesse mesmo sentido para a 

questão de gênero. O STF entende, por fim, que tais direitos são normas de aplicação imediata, 

exigindo uma ação positiva do Estado para garantir sua efetivação.  

Ana Maria D’Ávila Lopes contribui para o debate ao trazer as explicações de Bobbio, 

autor que muito questionou a efetividade dos direitos fundamentais no século XXI, afirmando sobre 

a importância da efetivação dos direitos fundamentais para o bom funcionamento do sistema 

democrático. Sem direitos implementados não é possível falar em democracia: 

 

 

                                                             
10  Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186 e no Recurso Extraordinário 597285/RS, 

o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido da constitucionalidade do “sistema de cotas” racial e de renda nas 

Universidades brasileiras, sendo relevante que os ministros foram expressos na possiblidade de Políticas Públicas 
serem meios legítimos de efetivação de direitos e garantias fundamentais. 

 
11 Na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4424, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido da constitucionalidade da Lei 11.340/06 ou Lei Maria da Penha, sendo 

relevante nessas decisões que o STF reconhece a relevância dos direitos da mulheres e a negligência brasileira sobre o 

tema por anos, permitindo a criação de Políticas Públicas reparadoras. Tal lei surge depois de uma decisão no mesmo 

sentido da CIDH, que responsabilizou o Estado brasileiro, em 2001, no Caso “Maria Da Penha vs. Brasil” por omissão, 

negligência contra as mulheres e como na necessidade de criação de leis adequadas a combater a violência contra a 

mulher. 
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Em pleno século XXI, os direitos humanos continuam sendo desrespeitados em quase 

todas as partes do mundo, evidenciando que a Declaração Universal de 1948 não foi senão 

o primeiro passo do processo de sua universalização. Esse problema da falta de efetividade 

dos direitos humanos vem se tornando um impostergável desafio a ser enfrentado por toda 

a humanidade, haja vista os direitos humanos serem condição sine qua non de convivência 

democrática, conforme os ensinamentos de Bobbio. Não há dúvida que sem direitos 

humanos não há democracia. Contudo, sem uma fundamentação ética, fundada no respeito 

à dignidade de todos os seres humanos, não é nem será possível garantir a efetividade 
desses direitos, nem a consequente consolidação da democracia, tão ambicionada por 

Bobbio. (LOPEZ,2011). 

 

A principal vantagem de inserir mulheres de forma igualitária na economia e no 

mercado de trabalho é que há a diversificação desses setores da economia, contribuindo para o 

crescimento econômico. A ideia de implementar Políticas Públicas para as mulheres, portanto, é 

alternativa viável tanto juridicamente quanto empiricamente para ser adotada pelo Brasil.  

O Brasil ao longo do tempo vem adotando medidas nesse sentido. A estrutura atual 

sobre o combate à desigualdade de gênero não vincula a sociedade como um todo, permitindo 

diversas legislações sobre o tema. A falta de padronização faz com que somente algumas mulheres 

tenham acesso a políticas de gênero efetivas no mercado de trabalho. Uma mudança adaptando e 

melhorando a legislação poderia proporcionar um diálogo efetivo entre os entes federativos com a 

esfera privada. Como isso, ocorreria uma padronização da legislção sobre o tema, tornando-a mais 

simplificada e efetiva.  

Assim sendo, tem-se que as leis atuais não incentivam o empregador/empresário a 

adotar políticas de gênero em sua empresa e optam, portanto, em não enfrentar o tema, o que 

ocasiona injustiça para com as mulheres. 

A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), que desde 2019 está 

vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é o órgão do governo 

federal competente para criar políticas públicas para mulheres, sendo existente desde 2003, porém 

perdeu sua autonomia em 2018, ao ser incorporada ao Ministério dos Direitos Humanos, pelo 

Decreto 9.417/18. 

O Governo Federal, principalmente após 2014, vem realizando projetos relacionados 

aos direitos femininos, porém são pouco divulgados e não atingem de forma efetiva quem mais 

precisa de apoio, que são as mulheres. Esses projetos, porém, não vinculam a Administração 

Pública e nem estimulam a esfera privada por falta de atrativos. Por esse motivo não obtêm os 

resultados esperados.  
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São exemplos desses projetos a Agenda “Políticas para as Mulheres” (2016); Política 

de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade (2015) do Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). 

Outra instituição preocupada com o tema e que tenta abrir espaço para o debate dos 

direitos femininos é Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através da Comissão Nacional da 

Mulher Advogada (CNMA), criada em 2013. A Comissão vem organizando a chamada 

Conferência Nacional da Mulher Advogada, com o objetivo de debater temas importantes para a 

advocacia feminina no país, reconhecendo a importância da mulher no Judiciário, principalmente 

dentro da advocacia. Em março de 2020 foi realizada a III Conferência Nacional da Mulher 

Advogada, dando continuidade ao trabalho iniciado em 2015 com I Conferência Nacional da 

Mulher Advogada. 

No infográfico apresentado a seguir, a ONU Mulheres, no 61º período das sessões da 

Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), que aconteceu em 2017, deliberou sobre 

“O Empoderamento Econômico das Mulheres no Mundo do Trabalho em Mudança”, propondo 

temas e soluções para políticas públicas econômica para as mulheres, a serem adotadas pelos 

países: 
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Infográfico 1: Ecossitema de habilitação estratégica

 

Fonte: 61º período das sessões da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), 2017. 

 
Nesse sentido, a União precisa rever suas normas e políticas adotadas, com o intuito de 

criar normativas gerais vinculantes a serem seguidas por estados e municípios. Assim sendo, 

caberia a esse ente reunir as normativas atuais, selecionando as melhores ideias e projetos já 

existentes, realizando isso em conjunto com ideias, pesquisas e análises novas e atuais que 

serviriam para criar uma norma que estabelecesse um parâmetro mínimo geral a ser aplicado sobre 

o tema. Por fim, isso permitiria um acesso mínimo a direitos, de forma mais igualitária, as mulheres 

de todas as regiões do país. 
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Cabe aos estados adaptarem a normativa geral, criadas pela a União, aos problemas 

presentes em seus territórios, permitindo assim uma atuação mais próxima através das prefeituras. 

Portanto, deve ser papel das prefeituras a aplicação prática das medidas de gênero. As prefeituras 

estão mais próximas do público-alvo na criação das políticas de gênero no Brasil, que são as 

mulheres. Ao perceberem as necessidades locais, os municípios podem redirecionar melhor seus 

recursos e profissionais envolvidos no processo para a realização dessas políticas, o que permite 

melhor fiscalização e monitoramento das ações a serem adotadas.  

A proposta é dinamizar as políticas de gênero, trazendo para além dos órgãos públicos, 

para as empresas privadas e sociedade. Como visto, ao longo desde trabalho, as medidas adotadas 

atualmente não integram a sociedade no problema e são bastantes burocráticas, além de distantes 

do público alvo. Elas ainda se valem de estruturas complexas, que não permitem o acesso universal 

feminino aos órgãos públicos responsáveis por solucionar o problema. 

Diante disso, a iniciativa privada contribuiria criando programas internos de incentivo 

a qualificação e promoção profissional das mulheres, promovendo cursos e criando momentos de 

debates e palestras dentro de seus estabelecimentos. A empresa que apoiar o combate a cultura de 

gênero ganhariam o benéfico de ser considerada: “Empresa Amiga das Mulheres”, e com isso teria 

benefícios em licitações, redução de impostos, etc. Além do amparo de profissionais especialistas 

em gênero treinados pelo governo para adotar o novo modelo proposto.  

A ideia central é trazer pessoas que lidam diariamente com esse problema para orientar 

essas empresas, a informar a sociedade em geral, ampliando os agentes atuantes para solucionar a 

questão de desigualdade de gênero no Brasil. Mas como fazer isso? Por meio de medidas simples, 

de forma local, com rápido retorno. A título de exemplo, são ideias para melhor as políticas de 

gênero:  

a) Estímulo de debates de gênero e criação de espaços seguros para as vítimas de 

violência de gênero dentro das empresas;  

b) Incluir no atendimento a vítimas de violência um curso simples de educação 

financeira, em que podem ser feitas parcerias com instituições públicas e privadas de 

ensino para sua realização; 

c) Educação Financeira/Doméstica no ensino básico que envolva homens e mulheres; 
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d) Ampliação da linha de crédito para mulheres em cenário de risco, uma vez que isso 

permite autonomia financeira e um futuro independente do relacionamento abusivo ou 

violento; 

e) Ampliar os programas de ensino técnico/ profissionalizante, mas com foco para o 

público feminino. Tal ação estimula as mentes e foco profissional das mulheres, 

principalmente em áreas ainda majoritariamente masculinas, como o setor de tecnologia, 

e engenharias. Com isso, muitas mulheres, em pouco tempo, podem estar empregadas ou 

abrindo seu próprio negócio; 

f) A flexibilização da jornada de trabalho das mulheres, no sentido de permitir 

conciliar maternidade e atividades domésticas com a carreira. Contudo, o pai ou parceiro 

devem ser incluído nessa estrutura. A tecnologia facilita bem esse processo, sem que 

ocorra perdas na qualidade do trabalho e no tempo da jornada; 

g) As empresas devem estimular os homens que são pais a serem atuantes com seus 

filhos, incluindo-os na rotina da empresa; 

h) As empresas devem permitir ou facilitar o acesso de seus funcionários a creches e 

escolas de educação básica; 

i) Permitir o mesmo período de licença maternidade entre os gêneros. Tal iniciativa 

pode ser fomentada pela própria da própria empresa, mas é necessário ocorrer mudança 

legislativa para que isso se torne um direito constitucional. Com isso, as mulheres 

poderiam retornar mais rapidamente ao emprego após a licença, pois obteve auxílio do pai 

por mais tempo. As tarefas domésticas e criação dos filhos é responsabilidade de ambos 

os gêneros; 

j) Programas de promoção interna das empresas, com especial atenção a proporcionar 

igualdade de gêneros entre os cargos. As mulheres atuam muitas vezes em tarefas ditas 

como secundárias e reconhecer o esforço delas na promoção profissional é essencial para 

que elas cresçam profissionalmente; 
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k) Incluir punições internas das empresa para funcionário que cometer violência de 

gênero. Posturas tidas como machistas devem ser desestimulas. Isso exige fiscalização da 

empresa, do Ministério Público e Ministério Público do Trabalho. Essa fiscalização ampla 

se dá através do treinamento do setor de Recursos Humanos das empresa na temática de 

gênero. Isso significa que a empresa atuará na prevenção, o que pode ser um fator chave 

para redução de casos; 

l) As faculdades de Direito devem ser o palco central dessa discussão, 

disponibilizando cursos e palestras para formação dos estudantes e futuros profissionais 

em gênero. 

Conclui-se, portanto, que a emancipação feminina, por meio de Políticas Públicas, é 

um dos caminhos viáveis que o Poder Público possui para efetivar o Princípio da Igualdade de 

Gênero no Brasil. Contudo, isso só será possível se o Estado, por meio de variados incentivos, 

apoiar as empresas que adotarem projetos sobre as mulheres, propondo o cadastro: “Empresa 

Amiga das Mulheres”, disponibilizando profissionais capacitados para auxiliar e orientar as 

empresas nesse novo modelo. Uma parceria entre Estado e iniciativa privada nesse sentido poderia 

proporcionar a diversificação e o crescimento econômico brasileiro, além da emancipação 

econômica plena feminina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo geral entender a desigualdade de gênero no 

Brasil e investigar como o fator econômico influência nessa desigualdade. Os objetivos específicos 

também foram alcançados. Foi feita a conceituação de desigualdade de gênero no Brasil e o que 

seria fator econômico. Foram apresentados o estudo: The Global Gender Gap Report 2020 e o caso 

“Campo Algodoeiro”, demonstrando como a questão de gênero é relevante no contexto 

internacional.  

Além disso, foi abordada a repercussão do tema no contexto nacional, comprovando o 

impacto social que a desigualdade gênero tem no Brasil. Por fim, foi demonstrada como a 

implementação de políticas públicas podem impactar na emancipação econômica feminina e na 

busca pela igualdade de gênero.  

Essa pesquisa concluí que apesar dos esforços e do comprometimento da comunidade 

internacional com a redução da desigualdade de gênero, ainda há muito o que ser feito. Pois se trata 

de um problema mundial, que está oprimindo mulheres ao redor do mundo, sendo algo que ocorre 

nas mais diversas sociedade e culturas.  

A realidade das mulheres é complexa, repleta de obstáculos que as impedem de serem 

tratadas e respeitadas como os homens. Tal ideia está presente em atos simples e comuns, como 

andar na rua ou ir a uma entrevista de emprego.  

Em um mundo dominado pelo masculino, em que as mulheres são desacreditadas e 

subjugadas é preciso criar mecanismos que possibilitem que elas sejam ouvidas e atendidas. É 

preciso dar as mulheres capacidade de atuação e liderança na sociedade brasileira.  

As mulheres são interrompidas e julgadas, perdendo assim seu valor, seu papel de 

cidadã. Não permitir o acesso as mulheres ao mercado de trabalho igualitário é também uma forma 

de violência. As mulheres precisam entender de suas carreiras e finanças, administrando 

autonomamente suas vidas. 

A desigualdade de gênero faz com que as mulheres percam oportunidades, deixem de 

contribuir efetivamente para a sociedade. É a presunção de que alguém não pode fazer algo em 

razão do gênero que nasceu. A desigualdade de gênero retira a dignidade feminina, cria estigmas e 

traumas que não podem ser mais admitidos. 
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Assim sendo, reconhecer a capacidade, inteligência, competência feminina para gerir 

negócios e assumir altos cargos é essencial para a evolução do país. A mulher atual quer cada vez 

mais melhorar sua qualificação profissional, ampliar suas habilidades, aperfeiçoar seus 

conhecimentos. O que falta é o reconhecimento social disso.  

A mulher que controla todas as áreas de sua vida, inclusive a econômica, é capaz de 

manter sua independência e tomar decisões mais sabias. Ter autonomia significa refletir mais sobre 

seus atos, evitando o endividamento pessoal ou familiar, ser capaz de romper ciclos de violência 

doméstica e de relacionamentos abusivos. Nesse processo de mudança, rumo à igualdade de 

gênero, é preciso incentivar as carreiras das mulheres, em que sejam divulgados seus trabalhos.  

As mulheres são cada vez mais ouvidas, mas isso não resulta em ação política efetiva, 

pois a desigualdade de gênero não é o assunto central das discussões políticas do país. O tema 

demanda uma atuação conjunta entre Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário com a 

iniciativa privada para que sejam encontradas soluções para o problema. 

Os avanços são lentos, dificultados por questões politicas, culturais e econômicas. 

Dificilmente a questão de gênero é pauta prioritária dos governos. É difícil romper com séculos de 

uma cultura que inferioriza as mulheres, apesar do empenho da comunidade internacional nas 

últimas décadas. Já foram elaboradas diversas reuniões que resultaram em acordos/tratados sobre 

o tema no cenário internacional.  

A economia é uma das áreas em que essa desigualdade está mais presente, evoluindo a 

passos lentos, sendo claramente necessária a intervenção estatal para que seja possível discutir 

Políticas Públicas de gênero no Brasil.  

A emancipação economica feminina é uma das maneiras que o Estado Brasileiro tem 

de efetivar o princípio da igualdade de gênero. O ente público, contudo, precisa mudar a legislação 

atual. O novo modelo/sistema precisa atentar para a necessidade de efetivar a igualdade, mas sem 

ferir a liberdade econômica, proporcionando um diálogo efetivo entre os entes federativos com a 

esfera privada. 
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Caberia a União recolher os melhores dados e projetos, criando uma normativa geral 

para o país sobre gênero. Os estados adaptariam tal normativa aos problemas de seus territórios e 

os municípios teriam a função de aplicar na prática tais medidas. Os entes público podem se valer 

do apoio da iniciativa privada, por meio do cadastro “Empresa Amiga das Mulheres”, efetivando 

ações simples, de rápido retorno. São exemplos dessas medidas, principalmente: a ampliação do 

debate sobre o assunto nas empresa; a criação de espaço de suporte a vítima de violência doméstica 

nas empresas e a flexibilização da jornadas das mulheres, permtindo conciliar maternidade com a 

carreira. 

O que deve ocorrer, portanto, é uma padronização da legislção sobre o tema, tornando-

a mais simplificada e efetiva, com uma atuação local, mais próxima das mulheres, por meio das 

prefeituras. A implementação de políticas públicas é uma maneira eficaz para do Brasil alcançar a 

emancipação feminina e consequentemente a igualdade de gênero. 
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