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“bom dia. vamos fazer
um pequeno exercício

de empatia hoje.”

“imaginem-se no lugar 
de uma mulher.”

“apenas se imaginem 
acordando cedo, 

preparando o café dos 
filhos, enquanto o ma-
rido espera as roupas 

serem passadas.”

“imagine que você também vai 
trabalhar e já está atrasa-
da. tem um contratempo no 

trânsito. o culpado é o outro 
motorista mas porque você é 
mulher, ele joga a culpa em 

você. e você acaba deixando de 
lado, porque já está atrasada.”
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“agora você está chegando no seu escritó-
rio e entra na sala de reuniões atrasada. 
a sala está cheia de homens. ao final, seu 

chefe te chama para uma conversa.”

“agora, 
quero que 
abram os 
olhos.”

eu sei que
é uma pessoa 

bastante eficiente, 
mas não vamos 
poder continuar 

com você.

o que
houve?

você trabalha
muito bem, mas
precisamos de

alguém que esteja 
100% conosco. sem 

atrasos ou
desculpas.

sei que
vai ficar bem,

vai sobrar tempo 
pra cuidar de 

suas filhas e de 
seu marido. ele 
já ganha mesmo 
mais do que você, 

não vai fazer 
muita falta o seu 

salário…
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tudo bem, 
anderson?

acho que sim, 
vanessa. nossa… 
que experiência… 

reveladora.

que bom.
bem-vindo ao

nosso mundo. é 
assim todos os dias 
para nós, mulheres. 

principalmente quando 
temos filhos.

a nossa
reunião aqui foi

apenas a preparação 
para a palestra que 

vem a seguir. à tarde, 
vamos conversar com 
todos no auditório.

MAIS 
TARDE...
MAIS 
TARDE...

foi bacana
a dinâmica mais

cedo, carlos. você 
perdeu. muito

reveladora… ser
mulher não
é fácil…

hunf! quem disse?
elas não precisam se

esforçar pra nada. basta chorar 
que as coisas todas se resolvem. 
isso quando não cantam o chefe

pra se promover…
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* bitly.com/HQ47a
** bitly.com/HQ47-b

puxa, carlos,
não é bem assim. 
trabalhamos com 
várias mulheres 
competentes...

tá, algumas são, 
mas outras… só 
ver a forma como 

se vestem…

olá.
bom dia, 
carlos e 
anderson.

esse
negócio de 

mulheres serem 
discriminadas é 
puro mimimi! é 

tudo questão de 
competência.

se não dão conta do 
trabalho, por que querem 
salários iguais? o melhor é 
ficar só cuidando da casa e 

das crianças.

carlos, é comprovado que 
muitas vezes as mulheres têm 
formação superior à dos ho-
mens e mesmo assim recebem 

salários menores*.

além disso, o 
cuidado da casa 
e das crianças é 
responsabilidade 
do homem e da 

mulher.

olha, doutora,
o trabalho da mulher é 
cuidar da casa e dos fi-

lhos. se ela quer direitos 
iguais, tem que saber que 
aqui, no mercado de traba-
lho, precisa lutar de igual 
pra igual com os homens, 
que são os provedores 

por direito.

bem atrasado
o seu conceito, não, 

carlos? sabia que as 
mulheres hoje são prove-
doras de mais de 45% dos 

lares no brasil?** e que o 
nosso salário é 22% menor 
do que o de homens que 
ocupam as mesmas fun-
ções, segundo pesquisa 
realizada pelo dieese,

em 2020?***

***  bitly.com/HQ47-c
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* bitly.com/HQ47-d

**  bit.ly/HQ47-e

mas elas engravidam
e ficam em casa seis meses 

para cuidar da criança.
homem nenhum tem

essa folga.

você chama de
folga amamentar uma 
criança, passar noites 
em claro com um bebê 

recém-nascido com febre 
e, muitas vezes, sem a 

ajuda do marido?

então, é
melhor não 
continuar 

trabalhando, 
se ela fica 
cansada…

você está enganado.
isso é puro preconceito. 

metade das mulheres perdem 
seu emprego nos primeiros 
12 meses após o nascimento 

do filho.*

mesmo a 
recolocação 

profissional é 
extremamente di-
fícil nesse caso! 
uma mulher com 
filhos ganha, em 
média, r$ 1.618,47, 

e as que não
têm filhos,

r$ 2.182,06.**

ora, só não 
terem filhos 

então...

bem simples,
né? porque essa é 
uma das primeiras 

perguntas que fazem 
em uma entrevista 
de emprego a uma 

mulher. já pergun-
taram se você tem 

filhos, carlos?

não.
mas eu sou 

homem. e qual a 
diferença?

mulheres nasceram
para ser mães. é natural que
perguntem isso a elas, porque 
ter filhos pode atrapalhar.
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* bit.ly/HQ47-f

você sabia que se
houvesse mais mulheres no mercado
de trabalho, o pib mundial cresceria

em mais de r$ 113 trilhões? *

não sou eu 
quem diz isso, é 

a onu.

além disso, as 
empresas estão 

percebendo que o 
nascimento de um 

filho é um momento 
na carreira da 

mulher.

para facilitar
a compatibilidade

entre a vida familiar
e profissional, os
empregadores têm

flexibilizado a jornada
de trabalho nos primeiros
anos de vida, como também
admitido a falta justificada
da trabalhadora em outras

hipóteses para atender
a sua família.

vamos
ouvir esse
mimimi de
vocês...
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Boa tarde, sou
Vanessa, psicóloga da 

empresa. Estas que estão à 
minha direita são: Andressa, 
assistente social, e Alana, 
procuradora do trabalho. 
Vamos bater um papo aqui 
sobre as diferenças entre 
homens e mulheres no mer-

cado de trabalho.

gostaria de chamar
aqui para cima o anderson,

que teve uma experiência inte-
ressante com a nossa dinâmica 

de hoje cedo.

eu andei sendo
desrespeitoso com 

algumas colegas. fiz 
comentários idiotas e 
machistas... e quando 
a doutora vanessa 

me colocou no lugar
delas, eu vi como

fui estúpido…
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* bit.ly/HQ47-g

e você chegou 
a fazer alguma 
pesquisa, depois 
disso, como eu 

sugeri?

sim. e descobri que a sociedade
e o mercado de trabalho são bastante injustos 
com as mulheres. um homem que tem emprego 

fora, trabalha, em média, 10,3 horas em casa, com 
afazeres domésticos. já as mulheres que tra-
balham fora, a média é de 18,1 horas por semana. 
e as que estão fora do mercado, essa média é de 
23,2 horas. ou seja, elas sempre trabalham mais, 

mesmo quando não recebem por isso.*

mas cuidar do 
lar é tarefa da 

mulher, não?

essa “obrigação” não
é natural. ela é imposta e tem 
sido utilizada para reduzir as 

oportunidades das mulheres no 
mercado de trabalho.

as mulheres muitas
vezes têm de assumir sozinhas 
os cuidados de pessoas com 
deficiência, pais mais velhos e 
parentes.* há poucos serviços 
públicos de qualidade para au-
xiliar as famílias nessa tarefa. 
as mulheres sofrem com maior 

informalidade no trabalho, 
menores oportunidades de 

ascensão na carreira e
maior desgaste mental.

“A desculpa de que a mulher
é o sexo frágil tem sido utilizada
para a exploração do trabalho da

mulher. tanto em casa quanto
no local de trabalho.”

“na revolução industrial,
quando elas começaram a entrar

no mercado de trabalho, seus salários
eram menores que os dos homens. a intenção 
era reduzir despesas para os empresários, 
porque se pagava bem menos, pelo mesmo 
trabalho que um homem poderia realizar.”
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“muitas dessas 
mulheres tra-
balhavam até 12 
horas por dia, 
e ainda tinham 
que levar fi-

lhos pequenos 
para acom-

panhar, pois 
não havia com 

quem deixar as 
crianças, o que 
as colocava em 
risco também.”

“as mulheres hoje 
têm mais anos de 

estudo do que os ho-
mens, o que as torna 
uma mão de obra mais 

qualificada.”

“mesmo assim, muitas delas encontram
as portas fechadas para os cargos de mando

e gestão na empresa*.”

“e em época de crise, as mulheres 
são sempre as que ficam com as 

piores posições ou que perdem o em-
prego primeiro. uma mulher recebe, 

hoje, em média, 79,5% do salário 
de um homem, para desempenhar a 

mesma função.”

“e se for negra, essa 
mulher tem uma média 

salarial de apenas 
44% do que um homem 

recebe.**”

“aliás, cenas assim acon-
tecem até hoje, em muitos 

países com a economia 
precária. e até no brasil 

mesmo. é por isso que vo-
cês, homens, precisam ter a 
consciência da importância 
da mulher para o mercado 

de trabalho e das condições 
desiguais a elas impostas 

desde sempre.”

um estudo recente do ipea,
o instituto de pesquisa econômica

aplicada, mostrou que até 2030, a partici-
pação feminina no mercado de trabalho deve 
crescer mais do que a masculina. e algumas 

empresas já perceberam o potencial da 
mulher como consumidora e estão

investindo em lideranças femininas.*

o chamado “teto de vidro” faz com que a 
carreira tenha uma evolução mais lenta 
ou até mesmo limitada a certas funções, 
o que resulta em baixa participação de 
mulheres nos cargos de comando das 
organizações e, consequentemente, nas 
altas esferas do poder, do prestígio e 

das remunerações.

*  bit.ly/HQ47-h

** bit.ly/HQ47-i
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e mesmo com a
perspectiva do crescimento

da participação da mulher no mercado 
de trabalho, até 2030, mais de um

terço das que terão idade de
trabalhar, cerca de 35,5%,

estarão ainda fora
do mercado.*

vamos terminar por
aqui nossa reunião. mas

quero deixar uma tarefa para 
cada um de vocês. observem 
ao seu redor, no seu meio de 
trabalho, se há diferença de 

tratamento de mulheres e ho-
mens. vejam se os comentários 
do crescimento de uma mulher 

estão mais relacionados
à sua beleza ou a algum su-

posto favor, ou
se à competência

dela.

vejam se um
cargo mais alto foi
preenchido com mais 

frequência por homens 
ou mulheres. conversem 

com suas colegas que têm 
filhos e vejam as suas
dificuldades em conciliar 
os afazeres domésticos 

com o trabalho.

e vocês, homens
com filhos, avaliem

se estão “ajudando” ou 
dividindo as tarefas com suas 
esposas. afinal, uma família 
precisa ter a colaboração 

de todos. e uma última coisa, 
principalmente aos homens: 
avaliem se há a necessidade

de colocar estereótipos
nas mulheres.

* bit.ly/HQ47-j
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EM 
CASA.
EM 
CASA.
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FIM

ok.
vamos
tentar.

DE NOITE. DE MANHÃ 
CEDO.

DE NOITE. DE MANHÃ 
CEDO.
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O MPT quer romper com o silêncio de todas 
as mulheres que sofrem assédio sexual e 
assédio moral, entre outras violações. Não 
se cale diante de um episódio de assédio.

Essas situações devem ser denunciadas, 
tanto pela vítima quanto por alguma 
testemunha. As denúncias podem  
ser feitas sob sigilo pelo site:  
mpt.mp.br/pgt/servicos/servico-denuncie.
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