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Introdução

Quantas mulheres trabalham na sua equipe? 

Quantas mulheres estão em cargos de 
liderança na sua empresa? 

Quantas mulheres são nomeadas funcionárias 
do mês no seu setor? 

Quantas mulheres já relataram casos de 
machismo ou assédio no seu ambiente de 
trabalho? 

Para quantas delas você estendeu a mão, 
ofereceu ajuda, acreditou em sua palavra, deu 
os parabéns, os devidos créditos e as 
incentivou? 

Se você está lendo esse e-book, independe do 
gênero com o qual se identifica, obrigado por 
reservar um tempo do seu dia e refletir sobre o 
espaço feminino no mercado de trabalho. 



Aqui, você vai encontrar dados extremamente 
relevantes para homens e mulheres engajados 
em igualar os direitos entre os sexos. 

Além dessas informações, neste e-book você 
confere um glossário educativo contra o 
machismo. Conheça expressões que você 
pode adotar e outras que deve eliminar do seu 
vocabulário, a fim de integrar a causa da 
igualdade de gênero. 

A meta é 50/50! Você vem com a gente?
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59 anos atrás, mulheres casadas não podiam 
trabalhar fora de casa sem a autorização do 
marido. De acordo com Código Civil de 1916, 
as mulheres casadas eram consideradas 
"incapazes".

Apenas seis décadas separam esse cenário 
arcaico da realidade atual. Hoje, em 2021, o 
que mudou no mercado de trabalho brasileiro 
para as mulheres? 

Como sabemos, historicamente homens e 
mulheres ocupam lugares diferentes na 
sociedade. Vivemos em ambientes machistas 
e misóginos e, por mais que essa seja uma 
realidade que aos poucos vem  mudando, ainda 
estamos distantes da igualdade de gêneros. 

Assumir essa verdade é o primeiro passo para 
reparar o abismo que há séculos perdura na 
sociedade. O segundo passo é conhecer 
informações que mostram o real cenário. Por 
fim, tomar atitudes assertivas e trabalhar 
ativamente para um mercado de trabalho 



menos machista.

O objetivo deste ebook é fornecer informações 
para que os dois primeiros passos sejam cum-
pridos. Quanto ao terceiro, está em suas mãos! 

A partir de agora você fica por dentro de dados 
cruciais para entender o mercado de trabalho e 
suas desigualdades entre homens e mulheres.

O que é “A meta é 50/50”

Para entender o real significado 
do slogan “A meta é 50/50”, 
primeiro, é preciso conhecer o 
que é a Comunidade OSV. 

Idealizado e criado em 2015, o 
movimento OSV (Orgulho de Ser 
Vendedor) veio para suprir uma 
necessidade básica da 
categoria. Não existia, até então, 
uma união robusta e estável 
para vendedores brasileiros. 
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Desde sua criação, OSV significa acreditar em 
uma missão, estar aberto para aprender 
diariamente e, acima de tudo, vender muito!

Somos um time, uma equipe formada por 
milhares de pessoas focadas no mundo das 
vendas, gestão e empreendedorismo. 

A cada ano ficamos maiores, mais fortes, mais 
unidos. A cada conteúdo compartilhado e 
técnica aprendida, centenas de negócios são 
fechados e metas em todo o país são batidas. 

Compartilhamos dores, medos e anseios. 
Superamos obstáculos juntos. Nos unimos em 
um só propósito. Vibramos a cada venda como 
se fosse a primeira, porque nunca deixamos o 
entusiasmo e a empolgação morrer. 

Somos viciados em vencer, aficionados por 
crescer profissional e pessoalmente. 

No entanto, hoje, a Comunidade OSV é formada 
por um número maior de homens do que de 
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mulheres. No Instagram, por exemplo, temos 
uma audiência composta por 57.2% de 
pessoas que se identificam com o gênero 
masculino e 42.5% com o feminino. 

Por conta disso, nossa meta é justamente 
chamada de 50/50. Queremos igualar este 
número e mostrar que no mundo das vendas 
há espaço e oportunidades iguais para homens 
e mulheres.

4 fatos sobre a cultura do machismo 
expressas pelas leis brasileiras

Em 1932, foi promulgado no código 
eleitoral o direito das mulheres 
votarem. No entanto, as mulheres 
casadas precisavam de autorização de 
seus maridos para exercerem o direito 
de eleger os governantes do país. Essa 
cláusula foi mantida até 1934.
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Como já comentamos, até 1962, as 
mulheres casadas só podiam trabalhar 
fora com a permissão do marido. Essa 
autorização, conforme o Código Civil 
de 1916, poderia ser revogada a 
qualquer momento. A justificativa 
oficial para tal lei era de que as 
mulheres casadas eram consideradas  
"incapazes".
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Seguindo a mesma linha de 
pensamento, mulheres casadas 
também não podiam abrir conta em 
bancos, serem proprietárias de 
estabelecimentos comerciais e viajar 
sem autorização de seus maridos. 

O cenário começou a mudar em 1962 
com o Estatuto das Mulheres Casadas, 
que ampliou e aboliu essas cláusulas. 
Porém, foi só com a Constituição de 
1988 que ficou expressa a igualdade de 
direitos e deveres entre os gêneros.



Quem dera que todas essas regras 
machistas tivessem ficado no passado. 
Mas, infelizmente, ainda há resquícios 
dessas restrições ao trabalho feminino 
na atualidade. 

Por exemplo: o artigo 390 da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas) 
veda ao empregador a contratação de 
mulheres para serviços que necessitem 
de força muscular superior a 20 kg para 
o trabalho contínuo ou 25 kg para o 
trabalho ocasional. 

Essa última proibição tem grave 
impacto na economia do país. O Brasil, 
seguindo esta lei, está entre os 104 
países que ainda impedem mulheres de 
exercerem algumas profissões apenas 
por serem mulheres. Essas 
informações foram retiradas do 
levantamento do Banco Mundial de 
2018.
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Mercado de trabalho: maiores salários 
e cargos de liderança são destinados 
majoritariamente a homens

Dados do Fórum Econômico Mundial apontam 
que a igualdade de gêneros só se dará em 
2095, se continuarmos neste ritmo. 

No entanto, aqui na OSV o objetivo é outro: 
queremos 50/50 ainda em 2021!

Esses são dados oficiais que mostram 
visualmente o cenário de desigualdade de 
gênero no mercado de trabalho brasileiro. 
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34% dos donos de negócios 
formais são mulheres, 66% 
são homens (FONTE: IBGE)
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Mulheres têm 
escolaridade 16% 
maior que a dos 
homens. (FONTE: IBGE)

O Brasil ocupa o 124º 
lugar no ranking de 
igualdade de salário, 
ao todo são 142 
países avaliados.



Mulheres em posições 
de liderança ganham 
23% menos que os 
homens, em média. 
(FONTE: Catho)
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Mulheres ganham 
ainda 24% menos que 
os homens, em média. 
(FONTE: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud)).
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Aqui estão expressões que todos precisamos 
conhecer para ficarmos atentos ao que 
falamos sobre e para mulheres. 

Bropriating: Esse termo surgiu da união de 
"bro", abreviatura da palavra em inglês "brother" 
e "appropriating", que na tradução para o 
português é “apropriando-se”. A palavra é 
usada para em situações em que um homem 
se apropria da ideia de uma mulher, levando o 
crédito no lugar dela.

Culpabilização da vítima: Podemos 
definir como o ato de desvalorizar uma vítima 
de crime a colocando como responsável pela 
situação. Neste caso, normalmente, é apontada 
uma falha na vítima para justificar o ato 
criminoso cometido contra ela. 

Feminicídio: Segundo a LEI Nº 13.104, de 9 
de março de 2015: considera-se feminicídio o 
assassinato de mulheres por serem mulheres. 
De acordo com a Agência Câmara de Notícia, a 
lei considera feminicídio quando o assassinato
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envolve violência doméstica e familiar, 
menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher da vítima.

Feminismo: Movimento social e político 
iniciado no final do século XVIII que defende 
que as mulheres devem ter os mesmo direitos 
dos homens.

Charles Fourier, um socialista utópico e filósofo 
francês, é creditado por ter inventado a palavra 
"feminismo" em 1837. A expressão "feminismo" 
e "feminista" apareceu pela primeira vez na 
França e nos Países Baixos em 1872, no Reino 
Unido na década de 1890 e nos Estados Unidos 
em 1910.

Gaslighting: Tipo de abuso psicológico na 
qual informações são distorcidas, 
seletivamente omitidas para favorecer o 
abusador ou simplesmente inventadas com a 
intenção de fazer a vítima duvidar de sua 
própria memória, percepção e sanidade. 
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Identidade de Gênero: Segundo o 
Glossário de Diversidade desenvolvido pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
identidade de gênero refere-se ao gênero com 
o qual a pessoa se identifica (se ela se 
identifica como sendo um homem, uma mulher 
ou se ela vê a si como fora do “padrão” 
convencional). 

Esse gênero com o qual ela se identifica pode 
ou não concordar com o gênero que lhe foi 
atribuído em seu nascimento. Identidade de 
gênero e orientação sexual são dimensões 
diferentes e que não se confundem. Pessoas 
transexuais podem ser heterossexuais, 
lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as 
pessoas cisgênero.

Identidade sexual: Ainda segundo a UFSC, 
identidade sexual refere-se à percepção de si 
mesmo como homem ou mulher, 
diferentemente da orientação sexual que se 
refere à atração por um sexo ou outro ou ainda 
ambos os sexos.
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Lesbofobia: Aversão, ódio, atitudes e 
sentimentos negativos a pessoas lésbicas.

Machismo: Termo que descreve todas 
aquelas ações de caráter machista cotidianas, 
sutis e inconscientes que estão normalizadas 
na sociedade. Pode ser definido como opinião 
ou atitudes que discriminam ou recusam a 
ideia de igualdade dos direitos entre homens e 
mulheres.

Mansplaining: Segundo a revista AzMina, o 
mansplaining acontece quando um homem 
explica coisas óbvias à mulher, muitas vezes 
com um tom paternalista, como se ela não 
fosse intelectualmente capaz de entender algo. 

Manspreading: A palavra foi criada a partir 
da junção entre "man" ("homem") e "spread" 
("espalhar" ou "abrir"), em inglês. É o termo 
utilizado para denominar o ato de um homem 
abrir muito as pernas quando está sentado, o 
que acaba diminuindo o espaço das pessoas
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sentadas perto dele. Foi criado para descrever 
a atitude, que é comum no transporte público e 
em outros assentos compartilhados.

Manterrupting: Essa palavra de origem na 
língua inglesa, é utilizada para situações em 
que o homem interrompe a fala de uma mulher, 
discordando ou não do assunto, e passa a falar 
no lugar dela. Esse tipo de atitude reforça a 
invalidez atribuída às ideias e falas femininas, 
onde a opinião de um homem passa a ser a 
mais importante

Misoginia: Ódio, aversão ou repulsa às 
mulheres e meninas. 

Sexismo: É o preconceito ou discriminação 
baseada no sexo ou gênero de uma pessoa. O 
sexismo pode afetar qualquer gênero, mas é 
particularmente documentado como afetando 
mulheres.
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Sororidade: Sororidade diz respeito a um 
comportamento de mulheres não julgarem 
outras mulheres e, ainda, ouvir com respeito 
suas reivindicações. Muitas vezes, o termo 
sororidade é erroneamente interpretado como 
se, por obrigação, as mulheres devessem 
gostar de todas as outras mulheres, segundo o 
portal Politize. 
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Frases e 
expressões que 
você precisa 
parar de falar 
imediatamente 
para as 
mulheres 



Homens e mulheres, muitas vezes, ao se 
expressarem usam de termos populares, mas 
que têm significados extremamente machistas. 

Muitas dessas frases são ditas em conversas 
com colegas de escritório, na negociação com 
clientes, de chefe para subordinada, de 
subordinado para chefe, na hora do cafézinho 
ou até em reuniões. 

No entanto, é preciso se policiar e ter em mente 
que palavras podem ferir e desmerecer o 
esforço de mulheres. Por isso, conheça as 
frases que devem ser banidas de qualquer roda 
de conversa! 

Frases e expressões que você precisa
parar de falar imediatamente para as mulheres



01. Você é muito mandona 
02. Não use essa roupa, você vai distrair os 
homens 
03. Você gosta de futebol? Me fala então a 
escalação da seleção na Copa de 70
04. Fulano pega no seu pé porque gosta de 
você
05. Você bebe feito um homem
06. Por que você está tão histérica?
07. Você é muito dramática 
08. Está de TPM, né?
09. Você come demais para uma menina
10. Você bebe uísque?
11. Como assim você não quer ter filhos?
12. Mas você ainda não é casada? 
13. Você trabalha fora e as crianças ficam com 
quem?
14. Você pretende trabalhar depois que o bebê 
nascer?
15. Vai dar conta de conciliar seus filhos, casa 
e vida profissional?
16. Seu marido não se importa em ganhar 
menos que você?
17. Seu namorado deixa você usar essa roupa?

Frases e expressões que você precisa
parar de falar imediatamente para as mulheres



18. Você deveria se sentir agradecida por 
aquela cantada
19. Você está muito nervosa, vai ficar cheia de 
rugas
20. Com esse corpo e esse rosto até eu 
conseguiria o seu cargo
21. Além de bonita você também e inteligente 
22. Você é mais macho que muito homem
23. Deve estar saindo com o chefe para 
conseguir essa promoção
24. Não vai chorar, hein?
25. Você é loira mas não é burra 
26. Você trabalha como um homem
27. Você vai trazer o lado sensível para nosso 
time 
28. Precisamos do seu olhar delicado de 
mulher para essa ação 
29. Mulher no volante, perigo constante
30. Mas você não tem sócio? 
31. Deve rolar um "paitrocínio"
32. Você empreende sozinha? 
33. Quem cuida das suas finanças? 
34. Essa profissão é para homens
35. Use salto alto para arrumar esta postura
36. Cabelo curto te deixa parecendo um garoto

Frases e expressões que você precisa
parar de falar imediatamente para as mulheres



37. Agradeça que seu marido te ajuda a cuidar 
do bebê
38. A idade está chegando
39. A mulher não entende o que é ser mulher
40. Isso não é lugar para uma mulher de 
respeito
41. Lugar de mulher é ao lado do seu macho
42. Lugar de mulher é na cozinha
43. Devem ser os hormônios
44. O motorista parou só porque você é mulher
45. O corpo fica menos feminino com estes 
músculos
46. Mulheres independentes assustam os 
homens
47. Você só é gay porque não conheceu um 
homem que fez direito
48. Deixe eu te explicar sobre política
49. Que tal um esmalte mais clarinho?
50. Batom vermelho chama muita atenção
51. Seja discreta, enigmática, sensual ou difícil
52. Cuidado com o que fala, palavrão não fica 
bem para uma mulher
53. Feche as pernas
54. Use rosa

Frases e expressões que você precisa
parar de falar imediatamente para as mulheres



NÓS ACREDITAMOS NO PODER DAS VENDAS!

Venha fazer parte da maior comunidade de vendedores do 
Brasil!

Acesse todos os meus canais virtuais e junte-se oficialmente 
à Comunidade OSV!

FACEBOOK INSTAGRAM

LINKEDIN TWITTER

TELEGRAM YOUTUBE

SPOTIFY
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https://www.facebook.com/thiagoconcervendedor/
https://www.instagram.com/thiagoconceroficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/in/thiago-concer-9a699618/?originalSubdomain=br
https://twitter.com/thiagoconcer
https://t.me/comunidadeOSV
https://www.youtube.com/channel/UC7vIOWvsGpl5YXZ13mvaZDQ
https://open.spotify.com/show/1j1N97xKTq2RMvvinVd1ZF



