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Resumo

A igualdade entre homens e mulheres é uma atitude que deve ser atingida para que haja a

garantia  do  direito  de  todos,  sustentabilidade  e  desenvolvimento  das  nações,  gerando

prosperidade  e pacificidade  nas mesmas.  Por  isso,  deve haver  o engajamento  de diversos

setores, incluindo o âmbito empresarial, para que as mulheres consigam atingir estabilidade e

independência  financeira.  Aliado  a  isso,  podemos  citar  a  rede  Enactus  como  fator  de

contribuição para que o objetivo de desenvolvimento sustentável 5, igualdade de gênero, da

Organização das Nações Unidas, seja atingido, por meio de projetos de impacto social através

da ação empreendedora.
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Abstract

Equality between men and women is an attitude that must be achieved in order to guarantee

the right of all, the sustainability and development of nations, and generate prosperity and

peace in them. That is why there must be engagement in a number of sectors, including the

business sector, so that women can achieve stability and financial  independence.  Allied to

this, we can cite the Enactus network as a contribution to the achievement of the goal of

sustainable  development  5,  gender  equality,  of  the  United  Nations,  through projects  with

social impact through entrepreneurial action.
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INTRODUÇÃO

A igualdade de gênero é a equivalência social, ou seja, a equidade entre os direitos

do homem e da mulher. Sendo uma das metas de desenvolvimento sustentável e presente na

Plataforma Agenda 2030 é,  atualmente,  um dos temas mais  discutidos no mundo por sua

necessidade e importância, pois é através dessa equidade que conseguiremos atingir direitos,

muitas vezes básicos, que até então são negados a milhares de mulheres e meninas ao redor do

mundo, como acesso à educação, saúde de qualidade e respeito em sociedade. 

                A equidade de gênero é um direito humano fundamental que tem diversos objetivos.

Acabar com todas as formas de discriminação contra todas mulheres e meninas em toda parte

é um objetivo básico e principal,  pois é a partir  dele que os outros objetivos poderão ser

alcançados. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas

esferas públicas  e privadas,  incluindo tráfico e  exploração sexual  e  outros  tipos;  eliminar

todas as práticas nocivas, como casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações

genitais  femininas  são  objetivos  de  extrema necessidade,  pois  trata  com a  dignidade  e  a

integridade física de mulheres e crianças do sexo feminino e que promovem proteção a essas.

Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da

disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como

a  promoção  de  responsabilidade  compartilhada  dentro  do  lar  e  da  família,  conforme  os

contextos nacionais;  garantir  a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de

oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política,

econômica e pública esses são objetivos que auxiliam na independência social e financeira da

mulher,  consequentemente,  pode  auxiliar  na  geração  de  renda  contribuindo  com  outros

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que são a erradicação da pobreza e redução

das desigualdades. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos

reprodutivos,  como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência

Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e

os documentos resultantes de suas conferências de revisão; empreender reformas para dar às

mulheres  direitos  iguais  aos  recursos  econômicos,  bem  como  o  acesso  à  propriedade  e

controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos

naturais,  de  acordo  com  as  leis  nacionais;  aumentar  o  uso  de  tecnologias  de  base,  em

particular tecnologias da informação e comunicação, para promover o empoderamento das
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mulheres;  adotar  e  fortalecer  políticas  sólidas  e  legislação  aplicável  para  a  promoção  da

igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, em todos o níveis são mais

metas que auxiliarão a comunidade feminina a atingir a igualdade em relação ao sexo oposto.

                Os objetivos acima descritos são trabalhados por muitos times Enactus que, de

forma hegemônica, buscam o desenvolvimento sustentável de comunidades e da sociedade

como um todo por meio do empreendedorismo social, que é uma atividade capaz de impactar

e  trazer  desenvolvimento  para  a  sociedade,  podendo  atuar  como  uma  alternativa  de

crescimento financeiro, pessoal e social para as mulheres. O time Enactus da Universidade

Federal do Ceará é um grupo com uma liderança feminina e que possui um projeto totalmente

voltado para o tema descrito,  o projeto Iracema.  O projeto Iracema foi criado a partir  da

vivência de alunas do time em cursos de tecnologia que perceberam que, mesmo em uma

década  em  que  a  pauta  do  feminismo  é  levantada  com  tanto  afinco,  ainda  havia  muito

preconceito e incômodo pelo posicionamento da mulher  no mercado de trabalho.  A partir

dessa visão, surgiu o questionamento de que se, em plena Universidade, com um fluxo de

informações  tão  presente,  ainda  havia  tais  pensamentos  retrógrados,  em  comunidades

periféricas, com vulnerabilidade econômica, dominadas pela violência, deveria ser um quadro

mais agravante. Diante disso, os membros do time sentiram a necessidade de ter um projeto

cujo objetivo principal fosse o empoderamento feminino, visando quebrar vários paradigmas

ainda pertinentes em nossa sociedade. Logo, o projeto Iracema surgiu. Desenvolvendo suas

atividades na comunidade do Jardim Iracema, bairro periférico da cidade de Fortaleza,  no

estado do Ceará, comunidade de vulnerabilidade econômica e altos índices de violência, o

time Enactus UFC realizou uma análise de necessidades e de questionário socioeconômico. A

partir dessa análise, foi possível notar que as mulheres, apesar da grande maioria sentir receio,

por estar em um bairro faccionado, possuem um grande interesse em se destacar no mercado

de trabalho e garantir sua independência financeira através do empreendedorismo, mostrando

a relação do time com o alcance das metas dos objetivos sustentáveis, além de  corroborar a

influência direta que o mercado de trabalho exerce sobre a equidade de gênero, tendo em vista

a importância da amplificação da conscientização referente à igualdade de gênero e buscando

a equidade entre os sexos no estado do Ceará. 

         O mundo globalizado se mostra cada vez mais apto a pôr em prática tais metas,

garantido melhoria de vida, desenvolvimento humano e os direitos de milhares de mulheres e
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meninas  ao  redor  do  mundo,  contribuindo,  consequentemente,  para  a  construção  de  uma

sociedade mais igualitária, pacífica e humanizada.  

             O mercado de trabalho, por sua vez, é um ambiente de competição que tem influência

direta no alcance dessas metas, além de ser um fator avaliativo juntamente com a dignificação

e reconhecimento  do trabalho da mulher  para conseguirmos  afirmar  que os direitos  estão

sendo conquistados e postos em prática, pois, por ser um meio social onde a concorrência

entre os sexos são existentes, o patriarcalismo, o machismo e a discriminação se mostram

presentes quando há diferença salarial sem justificativa ou a contratação do sexo masculino

por  preferência,  fatos  muito  decorrentes.  Porém,  esse  ambiente  dominado  pelo  sexo

masculino, em sua maioria, pode ser transformado e se tornar a oportunidade para que muitas

mulheres cresçam, se desenvolvam e mostrem à sociedade seu potencial,  assim como suas

habilidades  e  competências,  dando  um  novo  significado  ao  mercado  por  meio  do

empreendedorismo e empoderamento. 

A entrada no mercado de trabalho e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres: Um

relato de experiência. 

O projeto Iracema visa empoderar mulheres de uma comunidade que possui um alto

grau de violência por meio de capacitações de gastronomia e, assim, se transformar em uma

futura  unidade  de  negócio,  gerando  renda,  independência  e  impactando  a  vida  delas.  O

andamento e a concretização desse projeto são de extrema importância para a divulgação e

amplificação do empoderamento feminino no Ceará, que, infelizmente, ainda é um estado que

enfrenta os malefícios do patriarcalismo.  Essa afirmação pode ser comprovada pela diferença

salarial,  de até 25% entre homens e mulheres,  existente  no estado, isso quer dizer que as

mulheres ganham, em média, 75% do que as pessoas do sexo masculino ganham. Fato esse

uma contradição, pois o percentual de mulheres que concluem o ensino superior é maior que o

percentual de homens deixando, assim, um questionamento referente ao argumento de uma

possível desqualificação em relação ao sexo oposto.   

         No decorrer do projeto Iracema foi possível perceber que as mulheres,  enfrentam

diariamente, obstáculos que as impedem de realizar suas aspirações, como gravidez precoce,

desqualificação e impedimento social, tendo em vista que a dificuldade ao acesso à educação

e saúde de qualidade e a hierarquia masculina ainda são presentes em diversas famílias, nas
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comunidades e no mercado de trabalho. Possuindo o interesse de inserir mais mulheres no

meio  empresarial  como  motivação,  foram  realizadas  capacitações  objetivando  ações

empreendedoras e a conscientização em relação à dignificação do trabalho para que essas

mulheres tenham mais acesso aos seus direitos como indivíduo, além de encontrarem uma

oportunidade  para  se  integrar  socialmente  dentro  e  fora  da  comunidade  e  conquistar  sua

independência financeira.  

      Além  disso,  na  rede  Enactus,  empresas  parceiras  promovem  através  de  editais  a

oportunidade  para  que  projetos  que  envolvam o tema  possam ser  concretizados,  como  a

Walmart que por meio da Aceleradora de projetos enactus para o empoderamento econômico

de mulheres, almejou fornecer recursos, habilidades e capacitações para que diversos times

Enactus possam melhorar a vida das mulheres que possuam objetivos empreendedores.  

Assim,  é  possível  notar  que  muitos  times  também  buscam  esse  objetivo  de  transmitir

conhecimento, dignificar e inserir a mulher de forma igualitária na sociedade,  no  mercado de

trabalho e na política. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  da  relação  entre  time  Enactus,  empreendedorismo  social  e  objetivos  de

desenvolvimento sustentável, percebe-se a importância da igualdade de gênero e como ela

pode  contribuir  para  que  seja  atingido  melhorias  na  comunidade  e  sociedade.  Os  times

Enactus tem o dever como organização promover meios para que a comunidade, assim como

o  indivíduo,  consiga  se  desenvolver  de  forma  sustentável  e,  assim,  conquistar  melhor

qualidade de vida, dignidade e independência. 

        O engajamento de grandes empresas que movimentam o mercado de trabalho para que

essa  ODS  seja  alcançada  se  faz  necessário,  além  de  ser  de  importância  imensurável  e

inquestionável, tendo em vista a influência que essas exercem no contexto empresarial e, até

mesmo, na sociedade. 

        Por fim, a preocupação para que haja a inclusão da mulher e que essa ocorra de maneira

eficaz é um exemplo que deve ser seguido por demais empresas e pela sociedade como um

todo, diminuindo,  assim,  diversos infortúnios,  como a discriminação e a inferiorização da

mulher no meio empresarial. 
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