
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANIFESTO 

Somos um grupo de lideranças femininas advindas das mais diversas entidades 
representativas dos empregados da CAIXA. Mulheres do movimento sindical, 
associativo e comitês populares. Lideranças locais, estaduais ou nacionais que acreditam 
na luta democrática de direito e que tem um ponto em comum: somos empregadas da 
CAIXA. 

Partimos de pontos diferentes, múltiplos olhares para convergir na mesma 
causa, a luta das mulheres na CAIXA.  

A luta por igualdade de condições entre homens e mulheres é antiga na CAIXA, 
recentemente o STF reconheceu o pedido de isonomia entre os percentuais iniciais de 
aposentadoria de homens e mulheres, integrantes ao REG/Replan, conhecida como 
Mulheres pré-78. Com a decisão recente, o STF reconheceu a absurda discriminação 
sofrida por empregadas que ingressaram na CAIXA até junho de 1979, até aquele ano as 
mulheres recebiam 10% a menos que os homens em suas aposentadorias. 

Após a conquista do direito a sindicalização, em 1986, as pautas das bancárias 
para a construção das condições de trabalho favoráveis às mulheres desenvolverem 
suas carreiras têm sido constante. 

Em que pese os avanços, à medida que as pautas de costumes são discutidas na 
nossa sociedade, os direitos das mulheres são questionados. Recentemente a misoginia 
e o retrocesso nos direitos das mulheres foi uma realidade triste que acometeu o país 
no governo que se findou, felizmente, em dezembro de 2022. Líderes alardeavam as 
pautas conservadoras no público e no privado descobriu-se a misoginia, o desrespeito 
com as trabalhadoras e com suas famílias. Neste cenário a CAIXA foi o pior exemplo 
desta hipocrisia: mulheres foram assediadas moral e sexualmente durante a gestão que 
terminou junto com o governo. Depoimentos de várias delas no processo do Ministério 
Público trazem detalhes desconcertantes e nauseantes. 

Como resultado, temos hoje uma empresa com seu quadro funcional adoecido, 
com sua função de banco público distorcida. A CAIXA se tornou uma empresa sem 
sensibilidade com pessoas – refletindo a desumanidade da gestão e do governo 
passados, na qual seus empregados foram levados à exaustão com metas exorbitantes, 
em meio ao caos vivenciado nos últimos anos, inclusive superando uma pandemia. Essa 
gestão foi responsável por disseminar o medo e a cultura do assédio moral e sexual, que 



vitimizou, em especial, as mulheres, desestimulando ainda mais o investimento das 
mulheres em suas carreiras. 

Alguns exemplos internacionais têm sido inspiradores e demonstram a 
importância das mulheres na gestão. Na Islândia, na crise de 2008, o único banco que 
não teve problemas estruturais era gerido por mulheres, parâmetro que levou o país a 
definir por lei cotas de gênero na gestão das empresas públicas e privadas a partir de 
um determinado número de trabalhadores. 

Portanto, não é só um assunto de igualdade de gênero, mas também de 
desenvolvimento humano, econômico e de segurança. É uma maneira de alcançar 
“sociedades melhores e mais sustentáveis". 

Já na Suécia, adotou-se alguns princípios: respeito pelos direitos, representação 
e recursos. Respeito pelos direitos humanos porque, segundo o diagnóstico do governo 
sueco, os direitos das mulheres têm sido tratados como um tema à parte dos direitos 
humanos e, muitas vezes, ficam excluídos das políticas neste âmbito. 

No Brasil, o machismo na sociedade brasileira é estrutural e estruturante, 
naturaliza comportamentos e justifica escolhas. Historicamente, a categoria bancária 
carrega duas grandes características: por um lado, a estrutura do mercado financeiro e 
bancário valoriza características masculinas atribuídas pelo patriarcado – autoridade, 
independência, agressividade, liderança¹; por outro, a categoria bancária é considerada 
pelos estudiosos um gueto de trabalho feminino, vivendo um processo de feminização 
a partir da década de 1980, acompanhado pela precarização da mão de obra bancária a 
partir da automação dos processos². Hoje representamos na CAIXA 45% do corpo 
funcional, mas a precarização se torna visível na desproporção de gênero nos cargos de 
alta gestão e chefias de unidade. Quanto mais alto o escalão, menos mulheres. 

Aí está a naturalização do machismo que encerra as mulheres nos cargos baixos 
e, quase sempre, subordinadas a uma liderança masculina ou, em outros casos, a 
lideranças femininas que se adequaram aos valores machistas presentes na cultura 
brasileira e, por consequência, na organizacional. 

É preciso alterar este quadro. E muitas são as ações necessárias. Em primeiro 
lugar, reconhecendo o problema de gênero existente hoje na CAIXA, aprofundado na 
última gestão, cuja misoginia levou ao mais alto grau a violência contra as mulheres, no 
maior escândalo de assédio sexual e moral já sofrido por todos nossos colegas. Em 
segundo lugar, é preciso ações positivas e ativas para fomentar condições para que as 
mulheres ocupem os cargos da alta gestão. Isto precisa se refletir na ampliação de 
direitos baseados em condições e ações afirmativas para possibilitar que mulheres 
concorram e sejam identificadas pela gestão da empresa de acordo com suas 
competências. 

Não queremos apenas quota de participação feminina em postos de alta gestão, 
embora esta seja uma ação necessária e de partida para mudar a realidade, mas lutamos 
pela paridade. 



É necessária a eliminação do assédio em qualquer nível hierárquico da CAIXA a 
fim de que nós mulheres tenhamos segurança para ocupar os cargos fruto da nossa 
competência, sem misoginia.  

Além disso, acreditamos na importância de combater todo e qualquer tipo de 
preconceito e discriminação na CAIXA, fomentando ações e proposições que faça ser 
representada em toda a empresa a diversidade de nossos empregados e empregadas – 
negros e negras, PCDs, pessoas trans, homens e mulheres. 

 

A história profissional da Presidenta da CAIXA, Rita Serrano, nos motiva – como sua 
representação em cargo público, legítima representante dos empregados da CAIXA no 
Conselho de Administração, além de toda sua trajetória na representação da categoria 
bancária e de ter acompanhado de perto o governo anterior, sendo ela mesma vítima 
dos desmandos da gestão passada – a buscar as condições de superar o modelo 
ultrapassado, conservador e machista que provocou dor e sofrimento em homens e 
mulheres da empresa. 

Estamos aqui juntas para apoiar a reconstrução do Brasil, com uma CAIXA que 
defina premissas, ações afirmativas, cultura organizacional e programas para a equidade 
de gênero na gestão, para a construção de ambientes de trabalho saudáveis e 
sustentáveis, fortalecendo a empresa na missão de banco público e parceira estratégica 
do governo federal, em consonância às ações pró equidade de gênero assinadas pelo 
presidente Lula no 8 de março. 

Como empregadas da CAIXA, lideranças junto aos nossos colegas, nos colocamos 
à disposição de construir, juntas e juntos, uma nova CAIXA, pública e forte, para o novo 
Brasil que renasce com a recuperação da nossa democracia. 

 

Fabia Le Lonnes – Fabiana Uehara Proscholdt – Fernanda Anjos – Giuliana Pardini – 
Janaina Cotta – Joana Lustosa – Leny Valadão – Márcia Kummer – Maria Oliveira – 

Mariana Santos – Sonia Eymard 

As integrantes deste coletivo fazem parte do Grupo UmaPorTodas&TodasPorUma 
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