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erca de 85% das mulheres brasileiras têm receio de 
sofrer violência sexual. Entre as jovens, 90% já deixa-
ram de fazer alguma coisa por medo. O Brasil ocupa 

o quinto lugar no ranking mundial que mede as taxas de assassi-
natos de mulheres. No ambiente de trabalho, a renda das mulheres 
equivale a 76% do ganho dos homens. E a jornada delas continua 
em casa – os trabalhos domésticos rendem cinco horas a mais. A 
matemática da desigualdade de gênero deixa claro por que preci-
samos falar sobre os direitos femininos e o combate ao machismo. 
Não tem nada de “mimimi”, como se diz por aí.

UBER e CLAUDIA, marca que há 55 anos está no centro das dis-
cussões mais relevantes do universo feminino, acreditam que as mu-
lheres podem ocupar todos os espaços e ir para onde quiserem com 
segurança. Por isso, uniram-se nesta campanha, que ainda conta 
com o apoio da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.  

Está nas mãos de cada um de nós agir para acabar com o ma-
chismo presente em nosso dia a dia e, assim, diminuir a violência 
contra a mulher e alcançar a igualdade de gênero. Queremos que 
passageiras e motoristas parceiros convivam de maneira cordial em 
um ambiente seguro e livre de suspeitas de assédio.  

Contamos com você.

C
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A Uber defende que as mulheres tenham liberdade de 
decidir para onde ir, quando ir e como ir. E sabe que essa li-
berdade só pode ser exercida em espaços públicos seguros.

Mesmo as coisas que você fala e faz com as melhores 
intenções podem ser interpretadas de formas diferentes. 
Quando estiver em dúvida, é sempre bom optar pelo ca-
minho mais cauteloso e mais respeitoso, evitando o risco 
de parecer machista ou grosseiro ou dar brecha para uma 
acusação de assédio.

Fique atento ao conteúdo das páginas a seguir. Você 
encontrará dicas valiosas para ajudá-lo a enfrentar di-
versas situações do seu dia a dia e sair delas com cinco 
estrelas. Boa leitura!

COMO ENFRENTAR 
CERTAS SITUAÇÕES 
E SEMPRE SAIR COM 
CINCO ESTRELAS

Este 
manual 
é para 
você
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esquisa da ONU Mulheres de 2016 aponta que 95% das 
mulheres e 81% dos homens brasileiros acreditam que o 
Brasil é um país machista. Como reflexo, ações e pensa-

mentos machistas dão origem aos mais diversos tipos de violência 
cometidos contra elas, como assédio verbal, sexual, estupro e femini-
cídio (mortes violentas de mulheres por razões de gênero). 

Homens e mulheres são igualmente capazes. Suas diferenças se 
complementam e devem ser respeitadas. A desconstrução do ma-
chismo começa pela educação. Educar meninas para que sejam co-
rajosas, competitivas, confiantes, livres dos padrões de beleza e de 
comportamentos. Educar meninos para que expressem sentimentos 
e se igualem às mulheres em todas as situações. Conversar sobre o 
tema e refletir sobre nossas atitudes é a melhor maneira de começar 
a transformar essa realidade.

P
CONVERSAR E REFLETIR SOBRE OS NOSSOS ATOS 
É O PRIMEIRO PASSO PARA A MUDANÇA

Por que falar 
sobre isso?

79%
dos homens veem o machismo 
como algo negativo
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O QUE É MACHISMO
Valores, ações e atitudes enraizadas na sociedade que inferiorizam  
a mulher. É isso que alimenta a desigualdade entre homens e mulheres 
e sustenta comportamentos violentos contra o sexo feminino, que vão de 
agressões verbais a estupro e assassinato. O pensamento machista divide 
os papéis sociais em “coisas de mulher” (como cuidar da casa e dos filhos) e 
“coisas de homem” (trabalhar, prover a família, não demonstrar emoções).

O QUE É FEMINISMO
Enquanto o machismo defende a superioridade do homem, o feminismo 
busca a igualdade entre homens e mulheres. No Brasil, o feminismo 
surgiu nos anos 30, com os movimentos pelo direito ao voto das mulheres. 
Ganhou reforço nos anos 70, com a mobilização das mulheres pela 
democracia, aliada às mudanças iniciadas no mercado de trabalho  
e na educação, além da luta pela igualdade racial. O ano de 1975 foi 
declarado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, fortalecendo o 
movimento ao redor do mundo.

Machismo não é o 
oposto de feminismo

“Mulher ao volante, perigo constante”

“Tinha que ser mulher...”

“Reclama feito mulherzinha”

“Usa saia curta e não quer 
que mexam com ela”

“Mulher sozinha na rua e de 
madrugada boa coisa não é”

“Essa daí, coitada, ficou para titia”

As frases que 
ninguém deveria 

mais falar
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  “Namorada minha não sai sozinha à noite”

  “A roupa dela era tão curta que parecia garota de programa”

  “Estava tão bêbada que nem conseguia falar”

  “Ela estava dando mole. E eu não sou homem de recusar!”

POR QUE NÃO?

Ninguém gosta de ser julgado – 
isso pode gerar mal-estar e mesmo 
insegurança nas usuárias, além 
de provocar nelas a sensação 
desagradável de estarem sendo 
criticadas. Contar da sua vida 
particular também não é uma boa 
porque nem sempre as usuárias 
querem conversar. Evite histórias 
que exponham sua intimidade 
ou a de outras pessoas ou que 
contenham juízo moral.

Machismo  
não tem graça

Não dê opiniões que possam  
constranger a usuária

41%
das jovens 
brasileiras  

dizem já  
ter sofrido  

algum tipo de  
agressão física
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   “Como dar mais liberdade para a mulher?  
Aumentando o tamanho da cozinha”

  “Mulher não gosta de homem; gosta de dinheiro”

POR QUE NÃO?

Primeiro porque é sempre melhor agir com profissionalismo,  
educação e distanciamento. Depois porque, para achar graça, 
é preciso que a usuária veja e pense o mundo como você. E isso 
nem sempre acontece. Ou seja, além de não ser engraçado, pode 
gerar mal-estar ou discussões.

   “Tinha que ser 
uma mulher!”

POR QUE NÃO?

Além de ser grosseiro, indiretamente 
você está ofendendo a usuária. 
E isso é preconceito. 

Não critique mulheres ao volante

Não é legal falar sobre mulheres 
de maneira depreciativa 

Não encare mulheres na rua, não dê 
cantadas nem as siga com o olhar

   “Mulher, vou te contar, 
viu? Bebe e depois  
fica dando vexame”

POR QUE NÃO?

Reforçar ideias machistas 
é inadmissível. Os homens 
estão mudando. É mais legal 
se você estiver do lado moderno 
da coisa. Mesmo com usuários 
do sexo masculino, mantenha 
o profissionalismo.

  “Fiu-fiu! Ô lá em casa!”

POR QUE NÃO?

Isso não é cantada, é assédio.  
Essa atitude denota uma 
demonstração de poder e 
intimidação. E pode provocar medo.

dos homens concordam  
que deveriam falar  
com outros homens  

sobre o que fazer  
para reduzir  

o preconceito contra  
as mulheres

81%

Segundo dados do Denatran
de 2014: 

71%  

70% 

dos acidentes 
são provocados 
por homens
das multas  
são para eles

das jovens entre 14 e  
24 anos consideram a 

cantada um tipo de violência

73%

Não conte piadas preconceituosas 
ou machistas nem fale palavrões


