GUIA

Mulheres e Equidade de Gênero

Caro colaborador(a),
Preparamos para você uma série sobre Diversidade e esta é nossa edição
dedicada a Mulheres e Equidade de Gênero.
O GNDI tem como premissa de sua atuação a garantia de que todos sejam
tratados indistintamente e reconhecidos por suas atitudes e competências,
não tolerando qualquer prática de discriminação ou assédio.

empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem,
religião, condição econômica ou outra”.
Na busca por todos esses objetivos, temos a satisfação de apresentar
nosso guia: “Diversidade no GNDI - Mulheres e Equidade de Gênero”.

Buscamos promover um ambiente em que todos os colaboradores, clientes
e parceiros possam encontrar condições de igualdade e respeito.

Falar sobre Diversidade pode trazer dúvidas e a única forma
de esclarecê-las é o diálogo e a transparência.

Acreditamos que todos devem “se sentir parte” e encontrar dentro
da empresa sinergia com seus propósitos pessoais.

Valorizar a diversidade é valorizar e respeitar todas as pessoas.
Aceitar a diversidade é respeitar ideias, culturas e histórias de
vida diferentes da sua.

Desde abril de 2018, o GNDI é signatário dos Princípios do Pacto Global
da ONU tendo como compromisso o alinhamento da sua estratégia e
operações aos 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos,
Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.
Além disso, assumimos a responsabilidade de contribuir para o alcance de 6
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles o Objetivo 10 –
Redução das Desigualdades - que tem entre suas metas “10.2 - Até 2030,

Diretoria de Recursos Humanos

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Novamente, antes de conversarmos sobre o tema do Guia, precisamos
refletir sobre o que é Diversidade. Para tanto, é necessário resgatar
quais são os nossos referenciais de atuação:
Missão:
Tornar saúde de qualidade acessível
a gerações de brasileiros.

Visão:
Ser protagonista da inovação em gestão de saúde, garantindo
qualidade e sustentabilidade aos nossos Clientes.

Segundo o dicionário, Diversidade significa “qualidade daquilo que é diverso,
diferente, variado”. Ser diferente não é errado. Todos somos diferentes e similares
em algum aspecto.

É NECESSÁRIO FALAR SOBRE
EQUIDADE DE GÊNERO?

A diversidade diz respeito a todos os grupos considerados minoritários.
Mas é importante ressaltar que minorias não são necessariamente grupos em
menor quantidade numérica na sociedade. O termo diz respeito às relações de
dominação de um grupo em relação ao outro.

Talvez você esteja se perguntando se realmente é necessário falar sobre
Mulheres e Equidade de Gênero. Talvez em seu contexto social, familiar e
profissional você não identifique a desigualdade que ainda vivemos em
nossa sociedade entre homens e mulheres. Que bom!

A diversidade contribui para a construção de ambientes mais plurais, mais
inovadores e mais criativos. Pessoas diversas possuem perspectivas e vivências
diferentes o que contribui para um aumento na probabilidade de um projeto ser
melhor estruturado e bem-sucedido.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, em 2017,
18% da população mundial ainda acredita na inferioridade feminina.

Importante: nenhuma característica de uma pessoa pode justificar qualquer ato
de desrespeito ou discriminação.
A Inclusão é algo comportamental. Trata-se de pertencimento, fazer parte e se
sentir confortável para se manifestar e se apresentar como você. Nosso papel
no GNDI é tornar nosso ambiente mais acolhedor para lidar com as diferenças.

Nessa edição do Guia Diversidade no GNDI,
vamos conversar sobre Mulheres e o desafio
da Equidade de Gênero.

As mulheres conquistaram o direito ao voto, no Brasil, em 1932. Mas ainda assim
em condições diferentes do que era garantido aos homens. A exceção definia que
as mulheres votariam se assim o quisessem seus pais, no caso das mulheres
solteiras, ou seus maridos, no caso das casadas. A constituição de 1946 definiu
que o voto era obrigatório, exceto para as mulheres “que não exerciam atividades
remuneradas”, ou seja, a maioria das mulheres casadas continuava submissa à
vontade de seus maridos. Foi apenas no código eleitoral de 1965 que os direitos
e obrigações eleitorais foram igualados entre homens e mulheres.
Segundo o Mapa da Violência de 2017, 1 mulher é morta a cada 2 horas
no Brasil. Nosso País ocupa a sétima posição entre as nações mais violentas
para as mulheres.

Desde 9 de março de 2015, a legislação prevê penalidades mais graves
para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio – ou seja, que
envolvam “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação
à condição de mulher”.
O Grupo NotreDame Intermédica, apoiado pelo Acolhimento e seu pilar
Respeito, preza pelo tratamento igualitário, livre de racismo ou preconceito,
garantindo que todos os públicos, sejam avaliados a partir de suas
competências técnicas e comportamentais.
Nosso crescimento, como colaboradores GNDI, deve ocorrer baseado no
alinhamento de nossos valores pessoais aos valores da Companhia.
Nosso objetivo ao propor essa discussão não é defender a superioridade
de homens ou mulheres, mas sim propor a reflexão sobre a necessidade
que todos tenham as mesmas oportunidades e condições de acesso.
A responsabilidade pela promoção de ambiente de equidade cabe a cada
um de nós.
Exclusão:

Segregação:

Integração:

Inclusão:

MOVIMENTO HeforShe
Desde abril de 2018, como signatário do Pacto Global, o GNDI assume o
compromisso de alinhar sua estratégia e operações aos 10 princípios
universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Anticorrupção. Além disso, assume, também, a responsabilidade de
contribuir com movimentos mundiais como o HeForShe, ElesPorElas,
iniciativa criada pela ONU Mulheres, do qual também é signatário.
O HeForShe é um “esforço global para envolver homens e meninos na
remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de
atingir seu potencial, e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos
uma nova sociedade.
O alcance da equidade de gênero requer uma abordagem inclusiva, que
reconheça o papel fundamental de homens e meninos como parceiros dos
direitos das mulheres e detentores de necessidades próprias baseadas na
obtenção deste equilíbrio. O movimento ElesPorElas (HeForShe) convoca
“homens e meninos como parceiros igualitários na elaboração e
implementação de uma visão comum da igualdade de gênero que
beneficiará toda a humanidade”.
“O movimento ElesPorElas (HeForShe) tem como objetivo engajar homens
e meninos para novas relações de gênero sem atitudes e comportamentos
machistas. Para a ONU Mulheres, a voz dos homens é poderosa
para difundir para o mundo inteiro que a igualdade para todas
as mulheres e meninas é uma causa de toda a humanidade.

Nesse sentido, ElesPorElas quer ampliar o diálogo sobre os direitos das mulheres
e acelerar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. Isto será obtido
através de uma reformulação da igualdade de gênero, fazendo que esta deixe
de ser uma questão das mulheres para se tornar uma questão que exige a
participação de homens e mulheres, beneficiando toda a sociedade nos âmbitos
social, político e econômico”.
Defender um posicionamento que busque a equidade de gênero representa
nossa aversão à qualquer prática de violência contra a mulher, como o drama
da violência doméstica, ainda baseado na visão de superioridade e posse.
Combater atitudes machistas não significa combater os homens, mas promover
um ambiente de equilíbrio e respeito para todos. Mais do que combater atitudes
machistas, o GNDI assume o compromisso de combater o ideário machista,
conceitos, muitas vezes, inconscientes que trazemos em nossa formação.

MULHERES NO AMBIENTE
DE TRABALHO
Só em 1887 temos a primeira mulher graduada em ensino superior em nosso
País, Rita Lobato Velho Lopes, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Até então,
a universidade não contava com banheiros femininos.
Todos os dias, Rita era levada às aulas pelo pai, que sempre a esperava até
o horário da saída.
Durante as aulas de anatomia, que envolviam o contato direto com os
corpos, ela precisava ser acompanhada por outra mulher – que devia ser,
obrigatoriamente, casada.
Hoje, graças aos esforços de muitas, a realidade é outra. Hoje já é possível
encontrar mulheres em praticamente todas as profissões e as limitações não
se devem mais ao gênero, mas à decisão de cada um.
Ainda existem desafios? Certamente, mas por isso que são necessários
posicionamentos como este que o GNDI adota ao se declarar contra qualquer
prática discriminatória ou limitante para mulheres e se tornou signatário do
ONU Mulheres.

Em nosso ambiente de trabalho, devemos promover condições de respeito e
igualdade, onde o desenvolvimento de carreira se dê pelo desempenho técnico
de cada um e não pelo sexo biológico ou escolhas pessoais.
Assim, também, deve ocorrer ao nos relacionarmos com nossos clientes e
beneficiários. Caso haja uma recusa no atendimento por uma mulher ou algum
tipo de comentário pejorativo que a exponha por ser mulher, devemos nos
posicionar como empresa e deixar claro que o GNDI não concorda e nem apoia
esse tipo de comportamento. Com Respeito, porque esse é um dos pilares do
Acolhimento e de como queremos ser reconhecidos pelo mercado, devemos
deixar claro que tal atitude é contrária aos nossos valores. Neste caso, calar-se
não é uma opção. Reforçaria o preconceito.

VIOLÊNCIA
CONTRA MULHERES
Quando uma mulher é vítima de violência, ainda são muitas as vozes que se
levantam para “justificar” que ela “não se deu ao respeito”, “que ela procurou”,
“que era óbvio”. Muitas vezes, inclusive, essas vozes são de outras mulheres.
Não há justificativa para a violência, seja ela qual for. Uma roupa mais curta,
o término de um relacionamento, um “não”, nada disso justifica.
As mudanças sistêmicas virão após as mudanças individuais e tudo começa
com a mudança do discurso.
A busca pela igualdade de gênero entre mulheres e homens é a busca por um
ambiente em que o Respeito prevaleça sobre as diferenças e supere as divergências.
Piadas e comentários que diminuem ou “coisificam” as mulheres devem ser
banidos de nosso convívio e coibidos quando forem ouvidos.
O Fórum Econômico Mundial de 2018 apresentou um estudo mostrando que
a igualdade de gênero ainda poderá demorar 200 anos para acontecer. Porém,
se cada um não fizer a sua parte desde já, essa igualdade pode não acontecer.

AÇÕES PARA CONTRIBUIRMOS
COM A IGUALDADE DE GÊNERO,
NA PRÁTICA
1. Você também faz parte dessa mudança. Não aceite, não faça,
não ria de piadas e não utilize expressões sexitas. Exemplos:
- Homem é tudo igual
- Homem não chora
- Homem educado é fresco
- Isso é coisa de mulherzinha
- Mulher no volante, perigo constante
- Isso é coisa de macho
- Loira burra
O mesmo raciocínio dos xingamentos se aplica às piadas, expressões e falas.
Estamos acostumados a achar graça de coisas e fazer comentários que
parecem inofensivos, mas que na verdade ajudam a reforçar estereótipos
de gênero.
2. Converse com parentes e amigos. Converse e explique seu ponto de vista.
Não falte com o Respeito porque ele tem sido nosso princípio em todas
as discussões, mas mostre que aquela piada ou expressão carrega em
si significados que talvez não sejam conscientes.
3. Apoie marcas que acreditam na igualdade.
Ao assistir uma propaganda, veja como determinada marca se apresenta.
Como homens e mulheres são apresentados? Qual o discurso que é emitido
por essa marca?
Faça escolhas baseadas em seus valores.

ESQUECEU AS DICAS?
LEMBRE-SE: RESPEITO
“Não abrimos mão” de um ambiente baseado na construção de
relações de confiança pautadas pela franqueza e objetividade.
Caso você se sinta desrespeitado ou discriminado de alguma forma,
ou presencie uma situação assim, manifeste-se!
O Grupo NotreDame Intermédica disponibiliza canais de comunicação
específicos para isso e todos os esforços para erradicar comportamentos
assim serão feitos.
As manifestações devem ser encaminhadas ao Canal de Ética.
Podem ser formalizadas via Intranet GNDI, na área Estratégia e Gestão
– Ética no GNDI Canal de Ética. Se preferir, pelo telefone 0800 025 8856
ou e-mail gndi@canaldedenuncia.com.br
O Canal de Ética também pode ser acessado para o esclarecimento
de dúvidas. Se estiver em dúvida sobre determinada prática, encaminhe
sua pergunta para orientação.
As comunicações podem ser realizadas de forma identificada
ou anônima e serão analisadas por um Comitê independente.

Referências:
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