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EQUIDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE CORPORATIVO: UM ESTUDO DE 

CASO SOBRE A BRASKEM 

 

Resumo 

  

 

 
A abordagem da responsabilidade social e sua relação com a questão da diversidade no ambiente 

empresarial vem ganhando ressonância nos últimos anos em diferentes países. No Brasil, de forma 

análoga, muitas organizações já despertaram para o fato de que a diversidade afeta o ambiente 

organizacional, além de poder ser benéfica para o mesmo, inclusive se apresentando como uma 

vantagem competitiva frente aos concorrentes. Esta pesquisa visa contribuir com este debate por meio 

de um estudo de caso sobre a empresa Braskem, buscando abordar a evolução do programa de 

diversidade da mesma, com um olhar voltado especialmente para as ações relacionadas a gênero.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero, equidade de gênero corporativa, diversidade organizacional, 

responsabilidade social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORPORATE GENDER EQUITY: A BRASKEM CASE STUDY 

 

Abstract 

  

 

 

In recent years the perspective of social responsibility and its relation with the issue of diversity 

in the business environment has been gaining resonance in different countries. In Brazil, 

similarly, there are many organizations that have already awakened to the fact that diversity 

affects the organizational environment as well as can be beneficial to it.  Organizational 

diversity can even become a competitive advantage over other competitors. The purpose of this 

research is to contribute to this debate through a case study about the company Braskem aiming 

to address the evolution of its diversity program to it with a focus on the actions related to 

gender. 

 

 

KEY-WORDS: Gender, gender equity, organizational diversity, social responsibility. 
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 “O problema do gênero é que ele descreve como devemos ser em vez 

de reconhecer quem somos.” 

“A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais 

forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais 

inovadora. E não existem hormônios para esses atributos.” 

“A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma 

humanidade inteira de mulheres não faz parte da cultura, então temos 

que mudar nossa cultura.” 

(Todos devemos ser feministas | TED TALK, Chimamanda Ngozi 

Adichie. Tradução livre). 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha querida mestra Dulce Pandolfi, pela generosidade demonstrada desde a primeira 

conversa sobre o tema. Suas dicas e questionamentos tanto em aula, quanto fora, durante nossas 

reuniões, foram fundamentais para que eu achasse o caminho que tanto buscava dar a esse 

trabalho. Você mais que ninguém, sabe que esse não foi um processo fácil. Mas graças ao seu 

encorajamento e suas contribuições essa conquista foi possível. 

A minha orientadora Angela Moreira, pela solicitude com que aceitou meu pedido de 

orientação, por compreender minhas angústias, pelas conversas e pela sensibilidade 

demonstrada durante toda a jornada do mestrado. Foi uma honra ter sido sua aluna durante o 

mestrado e uma felicidade enorme ter você como orientadora. Meu mais sincero obrigada por 

tudo. 

Agradeço a Silvana Andrade e Leticia Carvalho por terem aceito fazer parte da minha banca e 

por suas contribuições que foram tão valiosas para o desenvolvimento deste trabalho. Vocês 

abriram caminho para reflexões fundamentais para a pesquisa. A solicitude e vontade de 

compartilhar saber de vocês demonstraram a quão acertada foi a escolha de minha orientadora 

Angela para contribuição à dissertação.  

Aos meus pais pelo encorajamento mesmo nos momentos mais difíceis, pela compreensão nas 

ausências e por seu amor incondicional. A despeito da distância geográfica, vocês sempre 

estavam presentes. Vocês sempre foram muito mais que pais, foram amigos leais, sempre 

dispostos a ouvir e a compartilhar suas percepções. Vocês compartilharam comigo todos os 

momentos desde a ansiedade na candidatura ao mestrado até a alegria da entrega do projeto. 

Agradeço a Deus por ter colocado pessoas tão especiais como vocês no meu caminho. Meu 

mais sincero obrigado a vocês.  



 

 

Ao meu companheiro Gabriel, pela compreensão e por ser um grande incentivador. Você foi a 

luz que sempre continuava a brilhar, independente do que acontecesse. Você foi aquele que me 

apoiou quando eu pensava que não seria capaz de continuar. Compreensivo, amigo e um 

ouvinte atento às minhas dúvidas e inquietações. Obrigada por compartilhar tanta alegria todos 

os dias, e por ser essa pessoa tão especial.  

Aos meus amigos pela compreensão nas ausências e pelo encorajamento. Vocês 

proporcionaram mais leveza a essa caminhada. Em especial meu agradecimento a Lucia Helena 

Carvalho e Jessica Santiago. Obrigada pelos momentos alegres e pela compreensão nos 

momentos difíceis. Vocês foram as ouvintes leais e atentas sempre dispostas a contribuir. 

Agradeço também a Braskem por autorizar a realização da pesquisa e aqueles que 

compartilharam seu tempo para conversar comigo, mesmo em meio a uma rotina intensa de 

atividades. Em especial meu agradecimento a Debora Gepp sempre tão disposta a ajudar e 

escutar minhas indagações.  Obrigada Debora por compartilhar tantas experiências incríveis 

que você vivenciou na Braskem. Eu certamente não teria conseguido concluir este projeto se 

não fosse seu apoio. Meu agradecimento também a Eloá Silva por se mostrar sempre tão 

disposta a apoiar e por compreender a relevância que ações como essa tem para a continuidade 

da luta por equidade de gênero no ambiente corporativo.  

Por fim, não posso deixar de agradecer, a todas que contribuíram no desenvolvimento desse tão 

desejado trabalho, seja por meio de entrevistas, ou contribuições, são elas, Carmen Niethammer 

e Regina Madalozzo, que mesmo em meio a uma concorrida agenda, acolheram minha pesquisa 

com imensa boa vontade. 

O meu sincero agradecimento também aos mestres com quem tive o prazer de aprender ao 

longo dos últimos 2 anos de mestrado profissional, são eles: Bernardo Buarque de Holanda, 

Fernando Guilherme Tenório, Luciana Heymann, Márcio Grijó e Marco Vannucchi.



 

7 

 

LISTA DE TABELAS E FIGURAS 

 

N                    DESCRIÇÃO                                                                                           PÁG  

Figura 1.          Composição por sexo de acordo com nível hierárquico no Brasil              p.20                                                                                     

Tabela 1.         Média de horas semanais gastas no trabalho principal e em afazeres         p.25 

                         domésticos no Brasil            

                                                                           

Figura 2.         Trabalho remunerado e não remunerado em países em                               p.26 

                         desenvolvimento e em países desenvolvidos                  

                                                                 

Tabela 2.         Perspectivas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)                  p.27                                                 

Figura 3.          Ranking global de igualdade                                                                       p.27 

Figura 4.          Objetivos do desenvolvimento sustentável                                                 p.28 

Tabela 3.         Análise geral dos grupos representativos destacados                                  p.32 

Figura 5.          Objetivos do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça                           p.33 

Figura 6.          E-mail de resposta – programa Pró-Equidade de Gênero e Raça               p.37 

Figura 7.          Áreas prioritárias de atuação da ONU Mulheres                                        p.37 

Figura 8.          Os 7 Princípios                                                                                            p.39 

Figura 9.          Declaração de apoio dos/das CEOs                                                            p.39 

 

Figura 10.        O impacto das empresas apoiadas pelo IFC em Gênero em 2016              p.42 

  

Figura 11.        Princípios e valores da Braskem                                                                 p.45 

 

Figura 12.        Trajetória de crescimento Braskem                                                            p.46 

 

Tabela 4.         Braskem – dados gerais                                                                               p.47 

  

Figura 13.        Divisão da estrutura societária da Braskem                                                p.49                       

 

Figura 14.        A macroestrutura da Braskem                                                                     p.50                             

 

Tabela 5.         Atual formação do conselho titular de Administração da Braskem            p.51                                                               

 

Figura 15.        Modelo de governança corporativa da Braskem                                         p.52                          

  



 

8 

 

Figura 16.       Princípios universais do Pacto Global relacionados a direitos                     p.57 

humanos e trabalho                                                                                                                                

 

Tabela 6.         Número de adesões ao Pacto Global da ONU por ano                                p.58                       

 

Figura 17.       Características dos processos justos segundo Leventhal                             p.59                           

 

Figura 18.       Aspectos direcionadores do programa de diversidade da Braskem             p.60 

 

Figura 19.       Representação da mulher em relatórios                                                        p.69 

 

Figura 20.       Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de liderança                    p.72 

de 2013 a 2016                                                                                                                     

  

Tabela 7.         Presença das mulheres na Braskem por cargo                                             p.73 

 

Figura 21.       Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de entrada na                  p.74 

empresa (Aprendiz) de 2013 a 2016                                                                                    

 

Figura 22.      Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de entrada na                   p.75 

empresa (Estágio Universitário) de 2013 a 2016                                                                               

       

Figura 23.     Motivação afirmada pela Braskem para que a mesma trabalhe as                 p.77 

frentes de diversidade                                                                                                          

 

Figura 24.     Orientações acerca do ambiente de trabalho Orientações                              p.79 

  

Figura 25.     Orientações acerca de oportunidades                                                             p.79 

Figura 26.    Tratamento conferido pela empresa ao assédio moral e sexual                      p.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

APEX BRASIL - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos  

BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  

BNDE - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

CA - Conselho de Administração 

CC - Comitê de Conformidade 

CDI - Conselho de Desenvolvimento Industrial 

CEC - Comitê Estratégia e Comunicação  

CEOs - Chief Executive Officers (em português: significa Diretores Executivos) 

CFI - Comitê de Finanças & Investimentos 

CONARH - Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 

Copene - Companhia Petroquímica do Nordeste 

Copesul - Companhia Petroquímica do Sul 

CPC - Companhia Petroquímica Camaçari 

CPDOC- Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  

CPO - Comitê de Pessoas & Organização 

CQR - Companhia Química do Recôncavo 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (em português: 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 

             FAF⁄UERJ -  Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de     

                 Janeiro  

 

                 FEM - Fórum Econômico Mundial 

 

                 FGV - Fundação Getulio Vargas 

 



 

10 

 

             FIA/USP - Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo 

 

                 GRI - Global Reporting Initiative 

 

                 IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

 

                 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

   

             IDHO - Índice de Desenvolvimento Humano Organizacional 

 

                 IDO - Istanbul Deniz Otobuesleri 

 

                 IFC - International Finance Corporation 

 

             ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 

 

ISO -  International Organization for Standardization, (em português: Organização 

Internacional de Normalização) 

ITC - Centro Internacional de Comércio 

             LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais  

                  

                LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais 

 

                LGBTI+ -  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais e mais 

 

LGBTQIA - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queers, 

Intersexuais e Assexuais 

 

             NYSE - New York Stock Exchange (em português: Bolsa de Valores de Nova Yorque) 

 

             NUDERG - Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero 

 

             OIT - Organização Internacional do Trabalho 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PCD - Pessoa com deficiência 

PE - Polietileno 

PIB - Produto Interno Bruto 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNDH - Programa Nacional de Direitos Humanos 

PP - Polipropileno 



 

11 

 

PP US - Polipropileno nos Estados Unidos da América 

PPH - Companhia Industrial de Polipropileno 

PVC - Polyvinyl chloride (em português Policloreto de polivinila) 

RH - Recursos Humanos 

RSE - Responsabilidade Social Empresarial 

SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) 

SPM - Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres 

TEB - Turkish Economy Bank 

UNIPAR - União das Indústrias Petroquímicas 

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

WEPs - Women’s Empowerment Principles (em português: Princípios de Empoderamento 

das Mulheres) 

WINvest - Investing in Women (em português: Investir em mulheres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 13 

1. O CENÁRIO ATUAL DO TRABALHO FEMININO ......................................................... 19 

1.1 OS GRUPOS REPRESENTATIVOS E SELOS PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE 

GÊNERO NO BRASIL. ................................................................................................................. 32 

1.1.1 O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO .......................................................... 32 

1.1.2 ONU MULHERES ............................................................................................................ 37 

1.1.3 CORPORAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL, IFC ............................................. 40 

2. A CONSTRUÇÃO DE UMA EMPRESA VOLTADA PARA A DIVERSIDADE ................. 42 

2.1 QUEM É A BRASKEM? .......................................................................................................... 42 

2.2 COMO A BRASKEM ESTÁ ESTRUTURADA HOJE? ......................................................... 48 

2.2.1 ESTRUTURA SOCIETÁRIA ........................................................................................... 48 

2.2.2 A MACROESTRUTURA ................................................................................................. 49 

2.2.3 A ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS (PESSOAS & ORGANIZAÇÃO) ....... 52 

2.3 COMO A BRASKEM TRABALHA A DIVERSIDADE? ....................................................... 54 

2.3.1 COMO FOI INICIADO O TRABALHO COM EQUIDADE DE GÊNERO? ................. 54 

2.3.2  POR QUE VALORIZAR A DIVERSIDADE DE GÊNERO ? ....................................... 58 

2.3.3 QUAL A INSPIRAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS? ....................................... 60 

2.3.4 COMO AS INICIATIVAS DA BRASKEM FORAM SEGMENTADAS A PARTIR DOS 

PRINCÍPIOS WEPS? ................................................................................................................. 61 

3. UMA REFLEXÃO ACERCA DO PROGRAMA DA BRASKEM .......................................... 66 

3.1 ANÁLISE DOS “SÍMBOLOS” DE PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE DIVERSO.............. 75 

CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 81 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 83 

ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 94 

ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

A equidade de gênero, isto é, o tratamento justo, de acordo com as respectivas 

necessidades e privilégios, baseia-se no pressuposto de que a conduta pode ser igual ou 

diferenciada, desde que apresente equivalência no que concerne aos direitos, benefícios, 

obrigações e oportunidades. (ONU MULHERES, 2016) 

 

 

A equidade de gênero aspira a equidade material entre homens e mulheres, 

reconhecendo suas diferentes necessidades e interesses, e requerendo uma 

redistribuição de poder e recursos. O objetivo da equidade de gênero, por vezes 

chamada de igualdade substantiva, vai além da igualdade de oportunidades, por 

requerer mudanças transformadores. Sendo assim, reconhece que para a obtenção 

de resultados equânimes entre homens e mulheres possa ser necessário tratamento 

diferente entre os mesmos. Uma abordagem de equidade implica que todas as 

políticas e intervenções sejam examinadas por seu impacto nas relações de gênero. 

Ela necessita que se repensem políticas e programas para que estas levem em conta 

as diferentes realidades e interesses de homens e mulheres. Assim, por exemplo, a 

equidade implica repensar a legislação existente acerca de emprego, e também 

programas, para que se leve em conta a condição reprodutiva das mulheres, bem 

como sua concentração em trabalhos informais e domésticos. (transcrição traduzida 

do inglês). 

(REEVES E BADEN, 2000, p. 10)  

  

 

 No ambiente corporativo, a equidade de gênero vem sendo utilizada como capital 

simbólico importante. Percebe-se que, de forma gradual, que as empresas estão se alinhando 

a uma conjuntura histórica caracterizada pela valorização do empoderamento feminino. Nesse 

contexto, surgem questionamentos acerca das variáveis que impactam a justiça nas práticas 

dos profissionais de Recursos Humanos, assim como o poder de influência dos profissionais 

da área nas decisões sobre equidade dentro das empresas. 

A presente pesquisa visa contribuir para este debate, a partir da realização de um estudo 

de caso sobre a empresa Braskem, buscando analisar como foi introduzido o tema equidade 

de gênero no contexto da empresa. A relevância do assunto se deve, entre outros motivos, ao 

esforço observado ao longo dos últimos anos de se promover uma maior participação das 

mulheres no mercado de trabalho em igualdade de condições ao sexo masculino. Apesar dos 

avanços que vêm sendo obtidos nessa área, tanto em termos de políticas públicas, quanto das 

práticas empresariais, são muitos os desafios relacionados à inclusão e à ampliação da 

participação feminina em determinados postos de trabalho. 
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 Outro aspecto não menos relevante, embora pessoal, para o desenvolvimento desta 

pesquisa, refere-se à possibilidade de refletir sobre uma dificuldade que venho percebendo em 

muitas empresas, principalmente naquelas relacionadas ao setor Petroquímico: a dificuldade 

em promover a equidade de gênero em um ambiente predominantemente masculino.   

 Sou graduada em Administração pela Faculdade de Administração e Finanças da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FAF⁄UERJ) desde 2011. A Universidade me 

ofereceu uma importante formação acadêmica, mas foi a vivência na área de Recursos 

Humanos do setor Petroquímico, durante os últimos seis anos, que me permitiu ter um novo 

olhar sobre o papel do profissional de Recursos Humanos dentro das organizações. 

 Hoje, talvez mais do que em qualquer outro momento, existe a necessidade de 

ressignificar o papel do profissional de Recursos Humanos dentro das empresas, trazendo um 

olhar mais estratégico, que alinhe Recursos Humanos e ações externas e reflita uma postura 

ativa nos negócios e isso é um reflexo das necessidades advindas da sociedade atual. As 

empresas que não se enquadrarem a esse novo contexto dificilmente conseguirão se manter, 

uma vez que o mercado e a sociedade acabam sendo “juízes” implacáveis. 

 A empresa em que atuo, a Odebrecht Óleo e Gás,1 sofre do mesmo problema que a 

maior parte das empresas do setor Petroquímico apresenta, no que concerne à introdução de 

práticas voltadas para um ambiente mais igualitário. As maiores dúvidas são: como iniciar e 

acompanhar a questão? Como trabalhar a aceitação do tema diversidade com os gestores? 

Como ter práticas realmente efetivas e não ficar apenas no discurso? 

 Buscando me capacitar para trabalhar a questão na empresa em que atuo, comecei por 

iniciativa própria, a observar o que as outras empresas do setor estavam praticando. Nesse 

caminho de aprendizado, acabei me aproximando da Braskem, buscando conhecer mais sobre 

suas práticas e investigando como foi realizada a introdução do tema “equidade de gênero” 

em seus ambientes. E foi esse o ponto inicial para amadurecimento da ideia do que viria a ser 

meu projeto de pesquisa. 

Posso dizer com total certeza que quando iniciei este trabalho não imaginava que 

encontraria tantas barreiras como encontrei. Contudo, de longe a maior dificuldade foi me 

deslocar do ethos2 corporativo, que conheci ainda durante a graduação em Administração na 

UERJ, iniciada em 2008, e que desde então está presente no meu dia a dia.  

                                                 
1 Empresa do Grupo Odebrecht que provê soluções customizadas para a indústria de petróleo upstream no Brasil 

e no mundo. 
2 Segundo Barthes (1993, p.143), “[...] Em sentido próprio, o ethos é uma conotação: o orador enuncia uma 

informação e ao mesmo tempo diz: eu sou isso; eu não sou aquilo”.  
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No fundo, desde o início do trabalho, sabia que o distanciamento do ethos corporativo 

era algo necessário, ou do contrário nunca conseguiria realizar uma análise isenta, mas 

também era de meu conhecimento que essa não seria uma tarefa simples e muito menos fácil 

de ser empreendida.   

Nunca me esqueci do conselho dado pela professora Leticia Carvalho, durante minha 

qualificação no mestrado profissional: “você precisa se deslocar dos documentos que está 

analisando e pensar sobre quem produz os mesmos e por que eles são sistematizados de 

determinada forma e não de outra, pensar sobre onde esses documentos circulam e para quem 

circulam”. 

Acreditando que essa poderia ser realmente a chave para meu projeto, comecei a 

realizar diversas reflexões sobre a empresa objeto de análise. Tentei me guiar pelos preceitos 

de Fiorin3, assim como, os de Aristóteles4, pensadores que afirmavam acreditar apenas no 

ethos mostrado, e não no ethos dito, mesmo sabendo que mesmo o ethos mostrado pode ser 

formulado para cooperar na construção de uma imagem.  

Também comecei a questionar minha escrita, carregada de ranço gramatical 

corporativo, com vocabulário em inglês, e apropriado para rotinas de reuniões e conferências 

de trabalho, mas distante da linguagem acadêmica tão presente nas aulas que tive no CPDOC 

durante minha trajetória acadêmica. Não obstante, ainda que eu tenha buscado uma outra 

linguagem para apresentar minha reflexão, em determinados momentos fui impelida a usar 

termos em inglês, próprios do campo, por falta de termos em português mais adequados.  

Não posso dizer que foi um trabalho fácil, foram diversas noites, sentada frente à 

escrivaninha tentando escrever de forma diferente da linguagem corporativa com a qual já 

estou há anos familiarizada. Confesso que me senti perdida e ainda hoje me questiono se 

realmente consegui atingir meu objetivo, diante de tamanho desafio. 

Conforme mencionado, o objetivo desta dissertação é analisar a experiência de gestão 

e operacionalização das iniciativas voltadas para a promoção da equidade de gênero nas 

unidades operacionais e escritórios da Braskem localizados no Brasil, orientando as 

observações para a comparação entre o cenário da empresa antes da implantação das 

iniciativas e depois de sua operacionalização, considerando até a data avaliada (dezembro de 

2017). 

  

                                                 
3 Mestre e doutor em linguística voltado principalmente para o estudo da análise de discursos. 
4 Filósofo grego responsável pela elaboração da obra “Arte retórica e arte poética” e um dos pensadores de maior 

influência para a cultura ocidental. 
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Já os objetivos específicos são: 

• Descrever o papel dos gestores da Braskem, assim como, dos profissionais de 

Recursos Humanos da empresa na inclusão de ações voltadas à promoção do tema. 

• Verificar os tipos de certificações ou reconhecimentos que a Braskem vem 

auferindo no meio empresarial por conta de suas práticas relacionadas à 

diversidade e gestão de pessoas. 

Para além de sua história, minha escolha pela Braskem como objeto de pesquisa se 

deve aos seguintes fatores: 

 

• Meu vínculo com a mesma, uma vez que, a empresa em que atuo faz parte do 

mesmo grupo empresarial, o que me confere facilidade de acesso aos documentos 

institucionais e profissionais de Recursos Humanos da Braskem; 

 

• Equidade de gênero como meta presente no planejamento estratégico da empresa; 

 

• Envolvimento da empresa com diferentes atores para promoção da equidade de 

gênero e do empoderamento feminino (empresas privadas, governo, terceiro setor5). 

 

 No que concerne a metodologia utilizada, a pesquisa foi realizada por meio de um 

estudo de caso. Para Yin (2005), os estudos de caso apresentam-se como a forma mais 

adequada para pesquisas com indagações do tipo “como” e “por quê”, e em conjunturas que 

apresentem fenômenos recentes inseridos em algum contexto da vida real.  A este respeito, 

Goldenberg (2004, p. 33) afirma que: 

 

 

O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais 

completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo... com o 

objetivo de compreendê-los em seus próprios termos6. O estudo de caso reúne o 

maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de 

pesquisa com o objetivo de aprender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto. 

                                                 
5 Constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços 

de caráter público. 
6 Um dos obstáculos desse método decorre do fato de a totalidade pesquisada ser uma abstração científica 

elaborada em função de um problema a ser investigado. Nesse contexto, torna-se complexo traçar as fronteiras 

do que deve ou não ser pesquisado, uma vez que, já não existe limite inerente ou intrínseco ao objeto.  
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 Ainda conforme Goldenberg, o estudo de caso se dá por meio de um mergulho 

profundo e detalhado em um objeto definido, permitindo deste modo a penetração da realidade 

do mesmo, o que nem sempre é possível tangenciar através de uma análise estatística.  

No estudo em questão, o mergulho foi realizado a partir da análise dos relatórios de 

sustentabilidade (relatórios anuais7) da empresa, divulgados publicamente através do portal 

de relacionamento com investidores,8 das entrevistas divulgadas na mídia acerca das ações 

que estavam sendo realizadas pela empresa nas etapas de elaboração e implementação do 

programa de diversidade. Além disso, pretende-se avaliar as percepções captadas durante 

entrevista com a consultora que apoiou a Braskem na introdução das ações de diversidade de 

gênero, bem como, as informações compartilhadas pela equipe de Recursos Humanos da 

Braskem com a autora. 

Os dados foram coletados com técnicas qualitativas, por entender que estas 

apresentam-se como estratégias favoráveis à análise das motivações e interpretações de 

determinadas expectativas ou opiniões, bem como, para trabalhar com as informações 

extraídas dos relatórios anuais e dos demais documentos organizacionais obtidos (cedidos pela 

empresa9). Segundo Becker, citado por Goldenberg (2004, p.47)10,  

 

 

As técnicas de pesquisa qualitativa permitem um maior controle do bias do 

pesquisador do que as da pesquisa quantitativa. Por meio, por exemplo da 

observação participante, por um longo período de tempo, o pesquisador coleta os 

dados através da sua participação na vida cotidiana do grupo ou da organização que 

estuda, observa as pessoas para ver como se comportam, conversa para descobrir as 

interpretações que têm sobre as situações que observou, podendo comparar e 

interpretar as respostas dadas em diferentes situações. 

 

 

Quanto à estrutura, esta dissertação apresentará 3 capítulos. No primeiro capítulo, a 

pretensão é fornecer informações que, no contexto geral do estudo, tornam-se fundamentais 

para a compreensão do cenário, no qual o objeto de análise, ou seja, a Braskem, está inserida.   

                                                 
7 Os relatórios anuais, fornecem informações a respeito dos impactos provocados por meio das atividades 

empresariais sobre a sociedade, os funcionários, a comunidade e o meio ambiente. Trazem tantos indicadores de 

responsabilidade social quanto indicadores financeiros, e também informações referentes às estratégias e ações 

da empresa no período considerado. Contudo, fica a pergunta, são, de fato, medidas de transparência ou mais de 

busca por legitimidade afirmando serem transparentes?  
8 Disponível em: http://www.braskem-ri.com.br/relatorios-anuais/.  
9 Solicitei por telefone e depois formalizei por e-mail o pedido dos documentos organizacionais da Braskem 

relacionados ao tema diversidade. 
10 O controle do bias refere-se ao controle do viés inconsciente.  



 

18 

 

Assim sendo, as seções que seguem, destinam-se, inicialmente, a trazer uma visão panorâmica 

do conceito de gênero; da situação das mulheres no ambiente corporativo; das ações, 

iniciativas e avanços das políticas públicas brasileiras; assim como, os desafios e progressos 

dos grupos de trabalho, movimentos, organizações, prêmios e selos, de forma a reformular a 

divisão do trabalho entre homens e mulheres e promover a diversidade.  

O segundo capítulo buscará contextualizar um pouco da história, dos reconhecimentos 

(prêmios recebidos), e da estrutura da empresa analisada neste estudo, bem como, entender 

como e por que a empresa iniciou a introdução de ações voltadas para a equidade de gênero e 

o empoderamento feminino. Além disso, espera-se ao final do capítulo realizar um apanhado 

de todas as ações empreendidas ou mapeadas para realização, de forma segmentada. 

O último capítulo será dedicado a analisar como se operacionalizam, na prática, as 

ações pensadas pelo programa de diversidade da Braskem no que concerne à gênero. Posto 

isso, pretende-se realizar uma análise do programa, buscando avaliar as propostas 

apresentadas em seu projeto, assim como sua realização na prática, de forma a compreender 

as seguintes questões: Qual o efetivo resultado alcançado? Por que foram estruturadas desta 

forma? Quais as limitações do modelo escolhido? Quais as limitações dos instrumentos 

utilizados pela empresa? Qual o papel dos Profissionais de Recursos Humanos da empresa, 

bem como de seus dirigentes, na introdução e acompanhamento das ações desenvolvidas?  

Para responder às indagações citadas acima é necessário compreender como o 

programa de diversidade da Braskem se estabelece, quais documentos que o tornam legítimo 

e se estes documentos bastam para direcionar as ações daqueles que o utilizem.  
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1. O CENÁRIO ATUAL DO TRABALHO FEMININO 

 

 

Alguns aspectos do trabalho feminino são surpreendentemente semelhantes ao 

longo do tempo: a grande proporção de mulheres em idade ativa e ausentes do 

mercado de trabalho, o significativo número de mulheres ocupadas, mas sem 

remuneração, a sua predominância entre os desempregados, o amplo volume de 

horas dedicadas aos afazeres domésticos e a expressiva concentração em setores e 

ocupações com características atribuídas socialmente às mulheres. (“O 

PROGRESSO DAS MULHERES NO MUNDO 2015-2016” – ONU MULHERES, 

2015). 

 

 

A citação que inicia este capítulo apresenta um panorama bastante comum para as 

mulheres no mercado de trabalho. Como exemplo dos aspectos levantados no Relatório 

publicado pela ONU Mulheres, pode-se citar o fato de que as mulheres continuam submetidas 

a segregação setorial e ocupacional em funções percebidas como “tradicionalmente 

femininas” e dificilmente alcançam posições de chefia em grandes empresas. 

Dados divulgados pelo Instituto Ethos11 (2016) a partir de estudo com as 500 maiores12 

empresas do Brasil, segundo o ranking “Maiores & Melhores” produzido pela revista                   

Exame (2014) mostra que ainda ocorre no Brasil um “afunilamento hierárquico” no corpo de 

funcionários, com menor inclusão de mulheres à medida que se sobe na estrutura hierárquica.  

Ainda foi mencionado na pesquisa, o fato de que as mulheres apresentam vantagem 

em relação aos homens apenas nos cargos iniciais de entrada nas empresas, ou seja, em cargos 

como aprendizes13 e estagiárias. A partir do cargo de trainees,14 já perdem espaço e nos níveis 

posteriores encontram-se ainda menos presentes, “com porcentagens de 35,5% no quadro 

                                                 
11 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip) que tem por missão mobilizar, sensibilizar e apoiar as empresas a realizar a gestão de seus 

negócios de forma socialmente responsável, buscando tornar as mesmas parceiras no desenvolvimento de uma 

sociedade justa. O Instituto foi criado em 1998 como um espaço de organização de conhecimento e troca de 

experiências visando ajudar as empresas a refletirem sobre suas práticas de gestão e as formas de fomentar a 

responsabilidade social. 
12 500 maiores empresas presentes no país por faturamento.  
13 Aprendizes são jovens admitidos por prazo determinado, segundo a Lei de Aprendizagem. As empresas, de 

modo geral, estão focando seus esforços na contratação de jovens aprendizes e estagiários, mas precisam investir 

em desenvolvimento desses grupos. 
14 Refere-se aos funcionários recém-formados ou que se encontram nos últimos anos do ensino superior, em 

início de carreira, e que recebem treinamento enquanto trabalham. Não são estagiários, mas sim funcionários 

que participam de um programa estruturado com treinamento e desenvolvimento com objetivo de que em um 

curto espaço de tempo, possam estar preparados a assumir uma posição gerencial. Além disso, o conceito de 

trainees compreende a experiência de interação com diversos setores da empresa, cultura da organização e 

conhecimento sobre o negócio. Fiz a opção de utilizar o termo em inglês por não encontrar um termo em 

português adequado para substituição. 
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funcional, 38,8% na supervisão, 31,3 % na gerência, 13,6% no quadro executivo e 11% no 

conselho de administração (INSTITUTO ETHOS, 2016, p.16). 

 

 

                Figura 1: Composição por sexo de acordo com nível hierárquico no Brasil 

 (Relatório Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do                                    

Brasil e suas ações afirmativas.) 
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Fonte: Relatório Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. 

Pesquisa 2016, Instituto Ethos, p.18-19. 

 

 

A segregação ocupacional juntamente com os estereótipos de gênero são elementos 

essenciais para se pensar sobre as discriminações e desigualdades nos postos que mulheres e 

homens ocupam, uma vez que afirmam e espelham as relações e dinâmicas presentes na 

sociedade como um todo.  

 

 

Um estereótipo de gênero é uma visão generalizada ou um preconceito acerca de 

características que são atribuídas ou papéis que costumam ser performados por 

homens e mulheres. O estereótipo de gênero é nocivo porque ele limita a capacidade 

de homens e mulheres de desenvolverem suas habilidades pessoais, seguirem suas 

carreiras, e fazerem escolhas sobre suas vidas e seus objetivos [..].                                         

(ONU, 2017, tradução livre) 

 

 

Não há como negar que ainda está presente na sociedade brasileira atual os 

fundamentos da sociedade patriarcal, embora este patriarcado esteja mitigado e atingido por 

várias transformações, dentre as quais a ascensão da mulher no ambiente corporativo, como 

demonstra Silvana Andrade:  

 

 

Executivas são mulheres que romperam o “teto de vidro”, que atravessaram uma 

barreira, aparentemente invisível, mas extremamente dura e eficiente, que impede 

que mulheres ocupem posições de maior poder, material e simbólico.                      

(ANDRADE, 2014, p.13) 
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O conceito de teto de vidro surgiu na década de 1980, nos Estados Unidos, e desde 

então vem sendo amplamente utilizado nos estudos de gênero para retratar uma barreira sutil, 

contudo suficientemente forte para impedir a escalada de mulheres a níveis com poder de 

decisão dentro da hierarquia organizacional. Tal barreira afetaria as mulheres como grupo, 

impossibilitando avanços individuais exclusivamente em função de seu gênero e não pela 

incapacidade de ocupar colocações no ápice da hierarquia organizacional. 

Para Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010), o termo vai além ao implicar uma barreira 

não apenas para mulheres, mas também para outros grupos, compreendidos na categoria 

minorias, no qual estão inclusos, por exemplo os negros e pessoas com deficiência (PCDs),  

 

 

De todo modo essa metáfora tornou-se mais recorrente nos estudos de gênero, não 

apenas pelo que é demonstrado objetivamente nas análises sobre o fenômeno da 

ascensão profissional das mulheres, mas também pela sua força imagética. Um teto 

que não é visto em função da transparência, porém está lá, e é firme, forte e de difícil 

transposição. 

(ANDRADE, 2014, p.20) 

 

 

 O aumento do número de mulheres no mercado de trabalho provocou também o 

crescimento do número de desafios para descontinuação de convicções sociais e 

organizacionais originárias de uma cultura marcada pelo machismo e patriarcalismo.  

Todavia, o teto de vidro ainda está longe de ser desfeito, e a cultura brasileira plena de 

ambivalências ainda exerce forte influência para que essa situação perdure. Prova disso, é que 

com um olhar mais atento, ao recente desenvolvimento científico, percebe-se que as mulheres 

de forma geral tiveram mais participação do que lhes é creditada e isso é resultado de uma 

ideia enraizada em nosso país: a construção social da inferioridade feminina. Tal construção 

colocou a mulher como possuindo menos conhecimento do que o homem, visto que a 

estruturação do saber sempre foi percebida como uma tarefa masculina. 

E não é apenas no campo corporativo que a mulher encontra dificuldade de se 

posicionar. Sua participação em espaços de política mais institucionalizados ainda é muito 

pequena. Fala-se muito na necessidade de presença de mulheres, mas o que se observa é que 

as mulheres ainda aparecem como exceção. Isso, por si só, demonstra uma realidade percebida 

quase que em todas as outras áreas da sociedade. As posições de comando de modo geral 

ainda são lugares onde a presença das mulheres é pequena. 

Um ponto que chama atenção, quando se realiza a análise da proporção entre os sexos 

nos grupos ocupacionais ao longo dos anos, é perceber que essa proporção não se modificou 
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de forma significativa ao longo do tempo. As mulheres predominam nas atividades de 

comércio, serviços e entre as profissionais das artes. E os homens nas atividades agrícolas, 

forças armadas e na produção. Nestas ocupações, inclusive, há uma dominância do sexo 

masculino que praticamente não apresentou modificações entre 2004 e 2014 (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE 2004-2014), o que mostra que a inserção ocupacional ainda está́ 

determinada pela divisão sexual do trabalho e pelo reconhecimento social do que são tarefas 

masculinas e femininas. 

 

 

as empresas constituem um locus de reprodução dos gêneros, tal como se encontram 

ordenados na sociedade maior. Assim sendo, as empresas e outras organizações 

reproduzem a dominação masculina e é masculina a cultura da maioria dessas 

instituições. [...] o gênero é parte significativa da cultura das organizações, sendo 

também um dos eixos principais em termos do qual a vida social se organiza, 

constituindo no nível macroestrutural, algo tão relevante quanto classe e raça na 

alocação e distribuição de recompensas na hierarquia social. (MOTTA, 2000, p.36) 

 

 

 

É preciso considerar que apesar das empresas se apresentarem como reprodutores dos 

padrões de gênero, elas também atuam diversas vezes como produtores sobre representações, 

papéis de gêneros, sobre o feminino e o masculino. Mesmo que esse papel possa nem sempre 

ser de caráter intencional, não se pode eximir das empresas a responsabilidade por gerar 

modelos capazes de criar um distanciamento ainda maior entre os sexos.  

As imagens e textos criados pelas organizações para veicular mensagens acabam sendo 

um influente vetor na difusão de valores e comportamento entre o público feminino e 

masculino. Sendo assim, é necessária uma reflexão a respeito dos símbolos e significados 

atribuídos a essas veiculações. Para Mauad (2004), imagens podem assumir uma dupla 

função: informar sobre uma questão específica e ao mesmo tempo conformarem certa visão 

de mundo. Ainda segundo a autora, é preciso pensar a relação entre palavras e imagens como 

formas comunicativas autônomas que se entrecruzam na construção da textualidade.   

Além da influência das empresas nas continuidades da divisão sexual do trabalho, um 

fator que dificulta e muitas vezes impede as mulheres de alcançarem alguns cargos é que as 

mesmas persistem sendo as principais responsáveis pelos trabalhos domésticos. A 

desigualdade na distribuição dos afazeres domésticos entre os sexos impõe às mulheres aceitar 

ou buscar empregos cujas jornadas sejam menores ou em atividades precárias, a fim de 
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viabilizar o cuidado a outros que delas se espera.  

 

 

A alocação das horas no trabalho remunerado e não remunerado influenciam 

fortemente nas diferenças de papéis sociais e de poder desempenhados por mulheres 

e homens. Há uma injusta distribuição de tarefas domésticas e de cuidado que são 

refletidas no mundo do trabalho e que devem ser mais bem compreendidas. [...] as 

mulheres são historicamente e socialmente tidas como responsáveis pelo trabalho 

reprodutivo. Isso impacta profundamente sua vida cotidiana, porque é sobre elas que 

recaem as tarefas domésticas e de cuidados familiares. A divisão sexual do trabalho 

influencia também, diretamente, no acesso e nas oportunidades de ascensão 

profissional. Transforma-se em barreiras diárias que as mulheres enfrentam dentro 

e fora de casa. Sobretudo, para se desenvolverem no competitivo mundo do trabalho. 

(FONTOURA, N.; ARAÚJO, C.; BARAJAS, M. etc al (Org.), 2016, p.11) 
 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em média, no ano de 2014, as mulheres 

ocupavam cerca de 21 horas semanais com trabalhos domésticos que somadas às horas da 

jornada do trabalho principal totalizavam 59 horas semanais, o que representa 6 horas a mais 

que a jornada total masculina (PNAD 2004 a 2014). 

 

 

Tabela 1: Média de horas semanais gastas no trabalho principal e em afazeres                                  

domésticos no Brasil. 

 

Fonte: IBGE – PNAD 2004-2014. 

 

 

A partir dos dados coletados através do PNAD vem sendo produzidos estudos sobre a 

relação entre o uso do tempo e as desigualdades de gênero. Mas ainda são poucas as pesquisas 

no Brasil15 que se voltam para a questão, diferentemente do que vem ocorrendo em outros 

                                                 
15 Destaque para o trabalho que vem sendo empreendido pelo Núcleo de Estudos sobre Desigualdades 

Contemporâneas e Relações de Gênero (NUDERG), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que 

reúne estudos em gênero, desigualdades e diversidade em uma perspectiva interdisciplinar. Estudo disponível 

em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170904_uso_do_tempo_e_genero.pdf . 
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lugares. Países como Holanda, Dinamarca, Reino Unido, França e Canadá têm empreendido 

pesquisas periódicas avaliando a questão do uso do tempo e as perspectivas de gênero. 

Segundo informações divulgadas no Relatório da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT)16, em 2016, tanto nos países com desenvolvimento elevado quanto nos países 

em desenvolvimento, as mulheres continuam a trabalhar menos horas no emprego 

remunerado, ao passo que se ocupam da maior parte das tarefas de cunho doméstico não 

remuneradas e de prestação de cuidados. 

 

 

Figura 2: Trabalho remunerado e não remunerado em países em desenvolvimento e em 

países desenvolvidos. 

 

Fonte: Nações Unidas, 2015. 

 

 

Uma pesquisa empreendida pelo mesmo órgão, em 2017, mostrou também que a 

redução das diferenças de gênero no mercado de trabalho poderia aumentar o produto interno 

brasileiro (PIB brasileiro) em 3,3%, o que significaria um aumento de aproximadamente 382 

bilhões de reais (US$ 116,7 bilhões), e acrescentaria 131 bilhões de reais às receitas 

tributárias.  

Segundo os resultados da pesquisa, para isso seria necessário que o país reduzisse em 

25% a desigualdade na taxa da presença das mulheres no trabalho até 2025. Contudo, essa 

                                                 
16 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a agência das Nações Unidas que tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições 

de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs 

fim à Primeira Guerra Mundial. Diferentemente das demais agências das Nações Unidas, é a única que apresenta 

estrutura tripartite, formada de representantes de governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores. 

Sua principal responsabilidade é a formulação e aplicação das regras internacionais do trabalho. 

https://cartacapital.com.br/sociedade/201cse-campo-do-trabalho-nao-avanca-a-autonomia-feminina-nao-se-da201d
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realidade parece estar longe de ser atingida, conforme relatório divulgado pelo Fórum 

Econômico Mundial (FEM)17, em novembro de 2017, que mostra que, ainda que o Brasil se 

apresente como uma das maiores economias do mundo (PricewaterhouseCoopers, 2017),18 o 

país ainda carrega um forte passivo de desigualdade de gênero que o coloca em 90º lugar 

quando comparado com outras economias no mundo. 

 

 

Tabela 2: Perspectivas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

 

Fonte: World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017.Taxas de participação e diferenças 

entre elas são projetadas. Disponível em: www.ilo.org 

 

 

Figura 3: Ranking Global em Igualdade. 

 

Fonte: Adaptado de Global Gender Gap Report 2017. 

 

                                                 
17 Organização sem fins lucrativos que reúne importantes lideranças empresarias e políticas, assim como, 

intelectuais, visando discutir problemas enfrentados mundialmente. A sede da instituição encontra-se localizada 

na Suíça e a mesma foi fundada em 1971. 
18 Empresa presente em 157 territórios e especializada em serviços de auditoria e consultoria. Presente no Brasil 

desde 1915, conta com 17 escritórios localizados no país. 
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Ainda segundo o relatório divulgado pelo FEM, se mantida as condições atuais, será 

necessário um século para acabar com a distância entre homens e mulheres em escala mundial, 

contra os 83 anos, calculados no relatório anterior, realizado em 2016. Já no que concerne as 

diferenças de gênero no ambiente de trabalho essas ainda deverão persistir por 

aproximadamente 217 anos, contra os 170 calculados em 2016 para atingir o objetivo. 

Os dados são alarmantes, conforme explicitado na fala de Saadia Zahidi, chefe de 

educação, gênero e trabalho do Fórum, que afirmou que, a sociedade não devia estar 

presenciando um retrocesso na paridade de gênero como o que está sendo observado hoje. 

(informação verbal)19.  

Isto posto, percebe-se que as ações a serem tomadas para esse tema devem ser 

imediatas, efetivas e de longo alcance. Nesse sentido, a agenda 2030 é uma excelente 

oportunidade para consolidar esforços e ampliar a presença de políticas coerentes para a 

igualdade de gênero que visem o apoio mútuo. 

Instituída em setembro de 2015, a agenda 2030 se caracteriza como um plano de ação 

universal com foco nas pessoas, no planeta e na prosperidade. A agenda contempla 17 

objetivos e 169 metas que se constroem sobre o legado dos Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio20 e visam estimular a ação para os próximos anos em áreas de importância crucial.  

 

 

Figura 4: 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte: Nações Unidas no Brasil , disponível em http://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. 

 

                                                 
19 Informação verbalizada por Saadia Zahidi e amplamente divulgada na mídia, na data de publicação dos 

resultados da pesquisa empreendida pelo Fórum Econômico Mundial, disponível em: 

http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/11/epoca-negocios-mulheres-precisariam-de-217-

anos-para-alcancar-renda-dos-homens-diz-estudo-do-forum-economico-mundial.html. 
20 Metas estabelecidas pelas Organizações Unidas (ONU) no ano 2000 através do apoio de 191 nações. 
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Para que a agenda consiga obter avanços efetivos, é necessário estimular um senso de 

propósito comum e de responsabilidade coletiva entre os diferentes atores sociais, tanto na 

esfera pública quanto privada. Observa-se que a cada dia cresce o número de empresas que 

vêm incorporando a responsabilidade social como um dos seus pilares.  

 

 

A noção de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão que a ação 

empresarial, deve, necessariamente, buscar trazer benefícios para a sociedade, 

propiciar a realização profissional dos empregados, promover benefícios para os 

parceiros e para o ambiente e trazer retorno para os investidores.  A adoção de uma 

postura clara e transparente no que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos 

da empresa fortalece a legitimidade social de suas atividades, refletindo-se 

positivamente no conjunto de suas relações. 

(Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 2000, apud TENÓRIO, 2006, p.32) 

 

 

Entendida não mais como filantropia21 ou assistencialismo, a responsabilidade social 

empresarial é encarregada, atualmente, de articular ações nas quais fica a cargo da comunidade 

atuar não apenas como receptora, mas sim, como mobilizadora, participando do projeto como 

um parceiro imprescindível, para o seu sucesso e sustentabilidade.  

 

 

A bem da verdade, em ambiente competitivo, as empresas têm uma imagem a 

resguardar, uma reputação, uma marca. E, em países que desfrutam de estados de 

direito, a sociedade civil reúne condições para mobilizar-se e retaliar as empresas 

socialmente irresponsáveis ou inidôneas. Os clientes, em particular, ao exercitar seu 

direito de escolha e ao migrar simplesmente para os concorrentes, dispões de uma 

capacidade de dissuasão, uma espécie de arsenal nuclear. (SROUR, 2000, apud 

TENÓRIO, 2006, p.24) 

 

 

 Goldstein (2007) reforça a questão citada acima por Srour e afirma que o êxito de 

ações de responsabilidade social encontra-se na coerência entre o discurso e a prática. Logo, 

é essencial que as ações empreendidas pela empresa sejam verdadeiras, bem como, estejam 

em constante monitoramento.  Por meio do monitoramento permanente, é possível verificar 

em que medida os objetivos estão sendo atingidos. Do mesmo modo, também é possível inferir 

se há necessidade de adaptações das ações em desenvolvimento em algum nível. 

                                                 
21 A dimensão filantrópica considera que o negócio deve estar envolvido com a melhoria da sociedade por meio 

da responsabilidade legal, ética e econômica, bem como, a adoção de práticas sem fins lucrativos. Segundo 

Azambuja (2001) citado por Tenório “o ato de filantropia ou assistencialismo, por mais meritório que seja, é 

voluntário, circunstancial e se esgota em si mesmo” (2006, p.29). 
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É importante destacar que dentre as linhas de atuação das políticas de responsabilidade 

social está o alcance de melhores condições de equidade entre mulheres e homens. Isto posto, 

pode-se afirmar que as mesmas questionam, de certo modo, a divisão sexual do trabalho e 

veem no trabalho não remunerado um dos fatores que limitam a autonomia das mulheres, e 

sua participação, em igualdade de condições com os homens, no âmbito público e privado.  

Ao adotarem comportamentos socialmente responsáveis, as empresas podem atuar de 

forma a construir com o Estado e a sociedade civil novas perspectivas tanto para seu país 

quanto para o mundo. Sabe-se que as empresas são poderosos agentes de transformação, 

contudo, é preciso que as mesmas canalizem seus esforços de forma correta, se possível 

atuando em linha com políticas públicas que favoreçam cidadãos e comunidades.  

No contexto atual, vigora internacionalmente um discurso empresarial que defende a 

diversidade no ambiente corporativo. Ao considerar esse cenário, percebe-se a existência de 

uma preocupação quase que generalizada por parte das empresas em contemplar a diversidade 

em seus ambientes. Dito isto, pode-se concluir que promover a diversidade hoje é um capital 

simbólico importante, capaz de conferir as empresas uma vantagem competitiva frente a seus 

concorrentes.  A despeito disso, diversos estudos mostram que as organizações são palco de 

desigualdades e dentre as mais visíveis encontra-se a que diz respeito ao gênero (Castilla e 

Benard, 2010). 

Por gênero entende-se um conceito estruturado a partir de construções sociais, elas 

mesmas como resultado de relações sociais. Isto posto, pode-se afirmar que a divisão sexual 

do trabalho não é rígida e muito menos imutável. É essencial destacar que a desigualdade não 

teve sua origem como consequência do acaso ou mesmo da natureza humana, mas sim foi 

criada e estruturada pela própria sociedade visando atender ao interesse de grupos específicos. 

Além disso, deve-se ressaltar que a mesma continua a ser reforçada constantemente, o que se 

apresenta como uma contradição, dado que sua existência já é de conhecimento público. 

 

 

 O conceito de gênero refere-se às atribuições sociais e oportunidades associadas 

com ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino, às relações sociais entre homens 

e mulheres, meninos e meninas, bem como às relações sociais entre mulheres e entre 

homens. Estas atribuições, oportunidades e relacionamentos são socialmente 

construídas e aprendidas através de processos de socialização. Elas também são 

contextuais e mutáveis. O gênero determina o que é esperado, permitido e valorizado 

em um homem ou em uma mulher em um dado contexto. Na maioria das sociedades 

existem diferenças e desigualdades entre mulheres e homens em relação a 

responsabilidades conferidas, atividades, acesso e controle de recursos, bem como 

a oportunidades de tomada de decisões. O gênero é parte de um contexto 

sociocultural mais amplo. (ONU Mulheres, 2017 apud GRUPO DE PESQUISAS 

DE DIREITO E GÊNERO DA FGV, 2017, p.139). 
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 Outro ponto a ser pensado é a questão da interseccionalidade,22 uma vez que, o 

conceito de gênero não deve ser analisado de forma isolada. Sobre essa questão, Bilge (2009, 

p.70 apud HIRATA, 2014, p.63), propõe uma reflexão mais profunda, ao afirmar que ao 

realizar uma análise através do enfoque interseccional é preciso ir além do reconhecimento da 

multiplicidade dos agentes de opressão que operam por meio de categorias como sexo/gênero, 

classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual e postulam sua interação na 

reprodução de desigualdades, sendo necessário compreender a complexidade tanto das 

identidades como das desigualdades. 

Posto isso, se pode inferir que a questão da interseccionalidade caminha lado a lado 

com as desigualdades percebidas no Brasil nas últimas décadas e o problema encontra-se mais 

entranhado do que muitos podem imaginar. Um estudo realizado pela Câmara Americana de 

Comércio (Amcham), em 2017,23 afirmou que a maior parte das empresas brasileiras (76%) 

apresenta significativos desafios para transpor as desigualdades de gênero.  

Ainda conforme dados divulgados pela Amcham, para que as empresas consigam 

fomentar em maior nível a equidade, devem ser levados em consideração os seguintes fatores 

como aspectos principais a serem trabalhados: Financeiro, Recursos Humanos e Jurídico. Para 

80% dos respondentes da pesquisa, a diferença de tratamento entre gêneros é percebida em 

maior proporção no momento da promoção, com favorecimento aos homens.   

Os critérios que historicamente têm sido utilizados para ascensão de funcionários na 

maioria das empresas não são baseados na valorização dos profissionais que apresentam 

melhor desempenho. Aliado a isso, os padrões envolvidos na dinâmica de trabalho e na 

avaliação de desempenho ainda são masculinos. Pensando nisso, algumas instituições vêm 

desenvolvendo orientações internas, que têm por objetivo oferecer direitos e oportunidades 

iguais no ambiente de trabalho, considerando e respeitando as diferenças físicas e culturais 

que por ventura possam existir. A esse documento, as empresas normalmente têm dado o 

nome de política de gênero ou política de equidade de gênero. Até que ponto a efetiva 

implementação de políticas de estímulo à diversidade pode colaborar para a gestão da 

                                                 
22 Por interseccionalidade entende-se uma teoria transdisciplinar que busca orientar sua análise a partir do 

conhecimento da complexidade das identidades e das desigualdades sociais. A literatura sobre o tema, aponta 

que o termo foi utilizado pela primeira vez pela jurista afro-americana Kimberlé W. Crenshaw (1989) para 

nomear a interdependência entre as relações de poder, raça, sexo e classe.  

Uma referência importante sobre o tema interseccionalidade, é a obra de Djamila Ribeiro, “O que é Lugar de 

Fala?”. O livro traz uma reflexão sobre outros lugares de fala, partindo da perspectiva do feminismo negro, e 

reforça a importância de se buscar outras perspectivas que questionem uma visão de história única. 
23 A Câmara Americana de Comércio é uma instituição sem fins lucrativos que atua independente dos governos 

brasileiro e americano e tem como missão influenciar políticas construtivas por meio da promoção do comércio, 

do investimento e da cidadania empresarial. Dentre seus objetivos principais estão: ser provedora de conteúdo, 

propulsora e facilitadora de relações, e, atuar como ponte de relacionamento com governo e outras instituições. 
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diversidade no Brasil ainda não se sabe. Caberá ao tempo e ao acompanhamento dessas 

políticas na prática mostrar o quanto ações como essas poderão apoiar a luta pela equidade. 

 

1.1 OS GRUPOS REPRESENTATIVOS E SELOS PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE 

DE GÊNERO NO BRASIL. 

 

Ainda no que concerne as medidas que vêm sendo empreendidas pelo setor 

empresarial para fomento da igualdade de direitos no campo do trabalho, podem-se citar ações 

que ganharam força a partir dos anos 2000, como por exemplo o surgimento de redes, grupos 

de trabalho, movimentos, organizações, prêmios e selos.  

Visando delimitar a amostra de grupos representativos a serem citados neste trabalho, 

restringi os mesmos ao envolvimento ou não com a Braskem, empresa que terá seu programa 

de diversidade analisado neste estudo. Feito isso, foram identificados os seguintes grupos: 

ONU Mulheres, Corporação Financeira Internacional (IFC – sigla para International Finance 

Corporation) e o programa Pró-Equidade de Gênero, Raça. 

 

 

Tabela 3: Análise geral dos grupos representativos destacados 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado do estudo “Igualdade de gênero no ambiente corporativo: desafios, 

avanços e tendências para grandes empresas com atuação no Brasil, 2015”. 

 

 

 

 

1.1.1 O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO 

 

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, foi criado em 2005, pela Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM), como parte de uma pauta política proposta pelo governo 

Origem Participação Forma de atuação

Certificação (Selo)

Compartilharmento de Práticas

Organização Internacional

Organização Internacional

Governo Brasileiro

Mobilização de empresas e cargos de alta liderança; 

Disponibilização de diretrizes e indicadores; 

Compartilhamento de boas práticas.

Elaboração e divulgação de Business case para 

replicação em outros negócios e setores;                           

Apoio no monitoramento das ações.

Aberta                                                                           

(por meio de participação voluntária)

Aberta                                                                           

(por meio de participação voluntária)

Restrita                                                               

(somente empresas privadas)

Grupo
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Federal24, com o objetivo de tornar as políticas para as mulheres mais fortes no mundo do 

trabalho ao propor novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional visando 

à igualdade de gênero e raça no ambiente corporativo e à eliminação de todas as formas de 

discriminação.  

 Através disso, o programa visa contribuir para a eliminação dos entraves à participação 

de mulheres no acesso, remuneração, ascensão e permanência nas empresas, assim como 

promover a conscientização dos dirigentes e organizações. 

 

 

Figura 5: Objetivos do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

OBJETIVOS 

Contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação 

no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego; 

Conscientizar e incentivar empregadoras e empregadores em 

relação às práticas de gestão de pessoas e de cultura organizacional 

que promovam a igualdade de oportunidades entre mulheres e 

homens dentro das organizações;  

Reconhecer publicamente o compromisso das organizações com a 

igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho; 

Disponibilizar e divulgar um banco de práticas de igualdade entre 

mulheres e homens e raça no âmbito da gestão de pessoas e da 

cultura organizacional no mundo do trabalho.  

Fonte: Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPM). 

 

O programa é estruturado da seguinte forma: após firmado o termo de compromisso25 

junto à Secretaria de Políticas para as Mulheres26, é preenchida uma ficha perfil27 na qual será 

possível realizar uma avaliação da organização e das informações quanto ao seu quadro de 

funcionários. Feito isso, fica a cargo de cada organização, elaborar um plano de ação que 

                                                 
24 Pauta política proposta no governo Lula, entre 2003 e 2010. 
25 Instrumento que formaliza o compromisso e adesão. 
26 A criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPM), em 2013, marca uma fase que foi 

caracterizada pela ampliação do escopo de atuação do Estado na defesa dos direitos a mulheres. Ganharam força 

e destaque nas mesas de negociação, temáticas relacionadas a gênero e cláusulas que inibem práticas 

discriminatórias, com o objetivo de garantir maior igualdade no acesso e permanência no mercado de trabalho. 
27 Utiliza os mesmos critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O quesito cor 

toma como base a auto declaração. Os campos presentes na ficha de perfil permitem o levantamento de dados 

com especificação por sexo, raça, faixa etária, escolaridade e estado civil. Além disso, possibilita também o 

levantamento de informações relacionadas aos processos de recrutamento e seleção, ascensão funcional e 

políticas de benefícios da organização. Todas as informações obtidas através da ficha perfil são sigilosas, sendo 

os dados divulgados de forma agregada, como diagnóstico das organizações participantes do Programa, sem 

informar a identidade da organização. 
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permita o combate dos problemas destacados na ficha perfil. Uma vez pactuado, o plano 

passará a ser regido diretamente pelas empresas e servirá como fonte para acompanhamento 

e avaliação dos compromissos pactuados. 

Para as organizações que cumprirem as metas para as quais se propuseram será 

conferido o selo do programa referente ao período considerado. O selo concede destaque para 

as organizações como instituições comprometidas com a equidade de gênero e com a 

disseminação de novas práticas de gestão.  

Nesse sentido, cabe destacar a importância da avaliação institucional de maneira 

qualificada durante este processo, de forma que permita o fornecimento de indicadores 

fidedignos, uma vez que, o diagnóstico constitui a base que norteará os planos de ações das 

organizações e a própria gestão do programa, fornecendo um retrato do mesmo. Pensando 

nisso, foi definido que as organizações contariam com o apoio de um comitê composto por 

integrantes de grupos de estudo de gênero de universidades públicas. 

Buscando apoiar as empresas participantes, a coordenação do Programa Pró-Equidade 

de Gênero e Raça também disponibilizou uma lista de ações para direcionamento. O conjunto 

de ações listadas28 é resultado do conhecimento adquirido com o acúmulo de edições 

anteriores do programa e pode ser dividido em 2 eixos: 

 

• Eixo 1 (Gestão de pessoas): Recrutamento e seleção; capacitação e treinamento; 

ascensão funcional e plano de cargos e carreira – salário e remuneração; políticas de 

benefícios; programas de saúde e segurança. 

• Eixo 2 (Cultura organizacional): Mecanismos de combate às práticas de desigualdade, 

e discriminações de gênero e raça e de combate à ocorrência de assédio moral e sexual; 

prática de capacitação na cadeia de relacionamentos da organização; propaganda 

institucional interna e externa. 

 

Promovido e conduzido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Programa Pró- 

Equidade de Gênero pode ser considerado uma das principais ações do II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres.29 Além disso, o Programa, apresentou-se como uma das políticas 

                                                 
28  Fonte: Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPM). 
29 Formulado com base nos resultados da II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 

agosto de 2007, no Plano Plurianual 2008-2011 e na agenda social do governo, sob a coordenação da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres, 18 órgãos da administração pública federal, em parceria com representantes de 

mecanismos governamentais estaduais e municipais de políticas para as mulheres e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. O Plano conta com 94 metas, 56 prioridades e 388 ações distribuídas em 11 grandes áreas 

de atuação. Fonte: Portal Brasil, disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/02/plano-
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públicas mais atuantes no sentido de fortalecer a autonomia econômica das mulheres e 

incentivar uma mudança significativa nas relações de trabalho, assim como, nas estruturas 

empresariais.  

O programa conta com o apoio da OIT, da Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) e da Secretaria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) e funciona por meio de adesão 

voluntária de empresas públicas e privadas durante um período de 18 meses. Um dos 

principais diferenciais promovidos pelo Programa diz respeito a forma de atuação do mesmo, 

uma vez que a mudança não é imposta, e sim parte de um comprometimento da empresa para 

com a sociedade. A empresa é estimulada pelo Programa a olhar o seu ambiente interno, e a 

partir do observado elaborar um plano de ações com metas formuladas dentro da própria 

instituição. 

Em entrevista concedida durante a assinatura do termo de compromisso da 6º edição 

do Programa, em 19 de abril de 2016, a então secretária especial de Política para as Mulheres, 

Eleonora Menicucci, afirmou considerar o Programa vitorioso não só por estar na sexta edição, 

mas pelo aumento na procura por parte das empresas em participar, "Não se empodera 

mulheres com o pensamento de uma sociedade que insiste em ser machista, racista e 

lesbofóbica. Só é possível empoderar se as mulheres forem protagonistas de suas vidas”. Já 

para Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres, contando com o apoio do governo 

federal, o Programa é uma aliança na busca por se atingir uma sociedade mais igualitária. 

Segundo palavras de Nadine: "O Programa tem mostrado experiências inovadoras, colocando 

o combate ao sexismo como perspectiva de direito transformadora".30 

Contudo, uma mudança rápida de conjuntura promovida pelo governo em maio de 

201631, tem posto em xeque os avanços citados acima. Trata-se da decisão de extinguir32 o 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, que era 

responsável pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, dentre outras secretarias33 

                                                 
nacional-de-politicas-publicas 
30Informações disponíveis em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/04/programa-de-pro-equidade-

de-raca-e-genero-tem-crescimento-de-82-em-empresas-inscritas. As transcrições das entrevistas concedidas por 

Eleonora Menicucci e Nadine Gasman foram publicadas pelo Portal Brasil em 20/04/2016. 

31 Por meio de uma medida provisória (medida provisória nº 726), que foi publicada no Diário Oficial da União 

em 12 de maio de 2016, e que posteriormente foi convertida na Lei nº13.341, de 29 de setembro de 2016.  
32 Além da extinção do Ministério, ocorreu também uma significativa redução no orçamento previsto para 

políticas e ações em defesa dos direitos das mulheres. Informação disponível em 

http://aosfatos.org/noticias/crise-derruba-investimento-do-governo-em-politicas-para-mulheres/ 
33 Além da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres compunham também o antigo Ministério as 

seguintes secretarias: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Especial de 

Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Juventude. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/04/programa-de-pro-equidade-de-raca-e-genero-tem-crescimento-de-82-em-empresas-inscritas
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/04/programa-de-pro-equidade-de-raca-e-genero-tem-crescimento-de-82-em-empresas-inscritas
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importantes no âmbito social. Com a mudança, as competências que cabiam ao antigo 

Ministério foram passadas para o recém-criado Ministério da Justiça e Cidadania, composto 

também por atribuições do extinto Ministério da Justiça.  

O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos 

representava uma “janela” de reconhecimento para tratar de temas como a desigualdade de 

gênero. Essa “janela”, de certo modo, desapareceu com a retirada do arcabouço que 

representava. Por mais que o governo venha se pronunciando de forma contrária a isso, 

afirmando que muitas das ações que já vinham sendo desenvolvidas continuarão e outras serão 

revistas visando melhorias, o que se vê é um cenário nebuloso e bastante incerto.  

Entrei em contato com a SPM34 buscando informações acerca da continuidade ou não 

das ações referentes ao programa Pró-Equidade de Gênero, visto que o portal da entidade não 

trazia informações acerca da questão.  Dentre os esclarecimentos solicitados, estavam as 

seguintes questões: 

 

1)  Com a reorganização dos Ministérios, como ficou o cronograma do Programa Pró- 

Equidade de Gênero e Raça - sexta edição? O cronograma se mantém com a previsão de 

divulgação dos resultados em maio de 2018? 

 

2) Existe a previsão de novos editais/continuidade do Programa? Em caso afirmativo, o 

Programa manterá a mesma estrutura ou deverá passar por adaptações? 

 

3) Existe a expectativa de formulação de novas ações por parte da Secretaria para o tema 

equidade no ambiente corporativo para os próximos anos? 

 

A resposta às indagações acima vieram por meio de um breve e-mail conforme mostra a 

imagem abaixo, no qual se afirma que o Programa terá sim continuidade. 

 

 

 

 

                                                 
34 Nota: Na nova estrutura proposta pelo governo, a SPM passa a compor o Ministério da Justiça e Cidadania. 
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Figura 6: E-mail de resposta 35– Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

 

Fonte: E-mail encaminhado pela equipe do Programa Pró-Equidade de Gênero a Raça, em 26 de 

janeiro de 2018, em resposta às indagações que fiz. 

 

1.1.2 ONU MULHERES 

 

A ONU Mulheres foi criada em 2010, com o objetivo não somente de ampliar os 

esforços empreendidos na defesa dos direitos humanos das mulheres, mas também tendo 

como foco a união e fortalecimento dos mesmos.  

 

 

Figura 7: Áreas prioritárias36 de atuação da ONU Mulheres

 

Fonte: Organização ONU Mulheres. 

 

 

                                                 
35 Até a data de término desta pesquisa, dia 19 de maio de 2018, a divulgação das empresas contempladas com 

o selo ainda não havia sido divulgada pela SPM. 
36 O termo liderança empregado no quadro refere-se ao exercício de cargos de direção e comando. 
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Buscando apoiar as empresas que atuam no combate às diferentes formas de 

discriminação presentes no ambiente corporativo, a ONU Mulheres37 criou uma metodologia, 

o Women Empowerment Principles (WEPs), que prevê uma “lente de gênero” por meio da 

qual é possível atualizar iniciativas, indicadores e práticas para acompanhamento de 

informações e que pode ser traduzida por meio de alguns princípios.  

O conceito de “lente de gênero” remete à renúncia das empresas à hipótese 

convencional de que planos nacionais, políticas públicas e instituições são de gênero neutro. 

Neste sentido, implica em qualificar de forma abrangente as disparidades de gênero presentes 

nos ambientes organizacionais e identificar ações afirmativas buscando trabalhar e reverter 

essa situação, de forma a promover a igualdade de gêneros38 e o empoderamento39 da mulher. 

Uma perspectiva de gênero contempla os papéis atribuídos ao gênero, as relações e 

necessidades socioeconômicas, o acesso aos recursos e outras limitações e oportunidades 

impostas pela sociedade.  

Dito isto, pode-se afirmar que os princípios refletem a parceria realizada entre os 

setores privado, governamental e terceiro setor, aliado ao interesse da sociedade civil, visando 

a promoção da igualdade de gênero.  Por meio de uma declaração de apoio e preenchimento 

de um formulário de adesão, as empresas formalizam sua intenção de implementar os 

Princípios de Empoderamento das Mulheres no âmbito de seus ambientes. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Juntamente com o Pacto Global da ONU. 
38 A ONU Mulheres não utiliza o conceito de equidade de gênero, mas sim de igualdade de gênero. A diferença 

refere-se ao fato de que o conceito de igualdade compreende que todos os seres humanos, sem diferenciação de 

sexo ou gênero, são livres para desenvolver as suas capacidades pessoais e tomar decisões sem as limitações 

impostas por papéis rigidamente atribuídos a um gênero. Logo, a igualdade de gênero, propõe que diferentes 

comportamentos, aspirações e necessidades das mulheres e dos homens devem ser considerados, valorizados e 

favorecidos equitativamente. Enquanto que o conceito de equidade se estabelece de modo a oferecer tratamento 

de forma justa. Sendo assim, o conceito de equidade considera que o tratamento pode ser igual ou diferenciado, 

desde que se apresente equivalente no que concerne à direitos, benefícios, obrigações e oportunidades. Fonte: 

Encarte Princípio de Empoderamento das Mulheres, disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf 
39 Entende-se por empoderamento a ampliação da liberdade de escolher e agir, ou seja, o aumento da autoridade 

e do poder dos indivíduos sobre os recursos e decisões que afetam suas próprias vidas. A pessoa empoderada 

pode definir os seus objetivos, adquirir competências (ou ter as suas próprias competências e conhecimentos 

reconhecidos), resolver problemas e desenvolver seu próprio sustento. É, simultaneamente, um processo e um 

resultado. Fonte: Encarte Princípio de Empoderamento das Mulheres, disponível em: 

http://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/cartilha_WEPs_2016.pdf
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Figura 8: Os 7 Princípios 

 

Fonte: Encarte Princípio de Empoderamento das Mulheres (ano 2016) 

 

 

Figura 9: Declaração de apoio dos/das CEOs40 

 

Fonte: Formulário de adesão dos Princípios de Empoderamento das Mulheres. 

 

 

 Baseados em padrões internacionais que defendem os direitos dos indivíduos mediante 

políticas e programas especialmente desenvolvidos para destacar proteções de direitos 

humanos para as mulheres e tendo como base as mais de três décadas de experiência da ONU 

                                                 
40 Declaração presente no formulário de adesão dos Princípios de Empoderamento das Mulheres. 
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Mulheres no assunto, os princípios buscam iluminar a aspiração por um ambiente em que as 

portas da oportunidade estejam abertas para todos. Para cada princípio estabelecido pelo 

WEPs, existem indicações sobre como fazer e mensurar. Todavia, fica a cargo de cada 

empresa, encontrar dentro de sua cultura e objetivos, as melhores formas de avaliação a partir 

da estrutura proposta.  

Dentre os benefícios de medir e informar o progresso, conforme proposto pela metodologia 

WEPs, estão: 

• Possibilidade de examinar o progresso em relação a cada compromisso; 

• Reconhecer lacunas nas políticas e procedimentos existentes; 

• Identificar iniciativas e práticas de alto impacto para resposta; 

• Comparar o desempenho em relação aos demais competidores presentes no mercado; 

• Demonstrar os avanços as principais partes interessadas, - investidores, ONGs, 

funcionários, sindicatos, consumidores e parceiros de negócios, entre outros, permitindo 

desta forma atrair e manter talentos, assim como, conquistar o reconhecimento do público. 

 

1.1.3 CORPORAÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL, IFC 

 

A Corporação Financeira Internacional41 (IFC – sigla para International Finance 

Corporation), pertence ao Grupo Banco Mundial e é propriedade de 184 países membros, 

incluindo o Brasil.  São esses países membros, os responsáveis por definir as políticas e 

diretrizes do órgão, criado em 1956. 

Conforme seu site institucional, a IFC, “é a maior instituição de desenvolvimento 

global orientada em apoiar o setor privado nos países em desenvolvimento42”. Sua atuação é 

focada no desenvolvimento de projetos que possam ser replicados em outros ambientes e 

setores, que visem ao desenvolvimento social e se mostrem sustentáveis. Sendo assim, 

desempenha papel significativo, inclusive, direcionando o curso de ações de diversas 

                                                 
41 

A IFC desenvolveu parceria com 14 empresas representando setores diferentes ao redor do mundo, incluindo 

a Odebrecht no Brasil. Foi durante esse processo que ficou estabelecido que Carmen Niethammer, assessoraria 

pessoalmente o Grupo Empresarial Odebrecht no desenvolvimento e expansão de programas direcionados à 

mulher. 
42 Informação retirada do site institucional, disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_pt 
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empresas e se caracterizando como provedora e mobilizadora de capital, conhecimentos e 

parcerias.  Dentre suas prioridades estratégicas estão: 

 

 

Fortalecer o enfoque nos mercados fronteiriços; abordar a mudança climática e 

assegurar a sustentabilidade; abordar as restrições ao crescimento do setor privado 

em infraestrutura, saúde, educação e na cadeia de suprimentos alimentares; 

desenvolver mercados financeiros locais; e criar relacionamentos de longo prazo 

com clientes de mercados emergentes. 

(Observatório Internacional Sebrae, 2018) 

 

 

Tendo as prioridades citadas acima, o IFC vem constantemente ampliando o seu 

escopo de atuação. Nos últimos anos, passou a investir também em consultoria a empresas 

sobre temas chave para o desenvolvimento tanto econômico quanto social.  

De acordo com seu relatório anual de 201743, aumentaram significativamente o 

número de demandas de clientes para soluções relacionadas a questões de gênero. Visando 

apoiar as empresas do setor privado neste sentido, o IFC vem fornecendo direcionamentos 

para o estabelecimento de práticas que promovam o aumento do número de mulheres em suas 

operações seja desempenhando funções de liderança ou de funcionárias.    

 

Fornecemos uma combinação de investimento e consultoria para ajudar nossos 

clientes a expandir o acesso ao financiamento para mulheres, fornecer treinamento 

em competências de negócios para mulheres empreendedoras e reconhecer a 

importância de criar oportunidades para elas. Também trabalhamos com nossos 

clientes para melhorar as condições de trabalho e derrubar barreiras à participação 

das mulheres nos negócios (IFC, 2013, p.60). 

  

 

Pesquisa realizada em 2015, empreendida pela Mckinsey, empresa que vem estudando 

a diversidade no trabalho há anos, evidencia que empresas que valorizam e adotam a 

diversidade de gênero apresentam 15% mais chances de terem performance superior ao 

apresentado pela média nacional de seu setor. Não obstante essa correlação não represente um 

resultado inevitável, ela indica que, empresas comprometidas com a diversificação do efetivo 

de funcionários tendem a ser mais bem-sucedidas em seus campos de atuação, especialmente 

                                                 
43 Relatório disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/annual+report/2017-

online-report/printed-version 
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em situações em que a diversidade esteja presente em cargos de chefia. (Mckinsey, Diversity 

Matters44, 2015). 

 O entendimento promovido pelo IFC como “estudo de caso” é que a equidade de 

gênero não é apenas uma necessidade social e moral, mas também uma necessidade 

econômica. Segundo dados presentes no site da instituição, “As mulheres representam quase 

50% da população mundial, e apenas cerca de 41% da força de trabalho formal45.” Isto posto, 

integrar mulheres aos diferentes ambientes de trabalho, especialmente a indústria, onde sua 

participação ainda é restrita, é fundamental para a rentabilidade das empresas e ainda contribui 

significativamente para a prosperidade compartilhada.  

 

Figura 10: O impacto das empresas apoiadas pelo IFC em gênero em 2016 

 

 
 

Fonte: Site IFC, disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Gender+at+IFC. 

 

 

2. A CONSTRUÇÃO DE UMA EMPRESA VOLTADA PARA A DIVERSIDADE  

 

2.1 QUEM É A BRASKEM? 

 

 A Braskem conquistou espaço no setor petroquímico mundial principalmente pelo seu 

                                                 
44 Estudo Diversity Matters disponível em: 

http://assets.mckinsey.com/~/media/857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx. 
45 Informação retirada do site do IFC, disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Gender+at+IFC. 
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trabalho pioneiro na produção do Plástico Verde,46 assim como pelos grandes investimentos 

em pesquisas que visam o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a produção 

de produtos sustentáveis. O ponto de partida para sua criação foi a decisão dos Grupos 

Odebrecht47 e Mariani48 de participarem como compradores do leilão da Copene Petroquímica 

do Nordeste S.A (Copene), e integrarem a essa central seus próprios ativos do setor 

petroquímico, com o objetivo de criar uma empresa de capital aberto no Brasil. A Copene foi 

criada em 1972, com a denominação de Petroquímica do Nordeste Copene Ltda., como um 

projeto piloto sob a orientação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI),49 do 

Ministério da Indústria e Comércio, e apoio financeiro do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE),50 para planejar, coordenar e executar os diferentes 

                                                 
46 Plástico produzido a partir do etanol da cana de açúcar, uma matéria prima-renovável, à medida que os 

plásticos tradicionais utilizam matérias-primas de fonte fóssil, como petróleo ou gás natural. Uma das vantagens 

do plástico verde é que o mesmo colabora para a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa. 

Fonte: http://www.braskem.com/site.aspx/PE-Verde-Produtos-e-Inovacao. 
47 O Grupo Odebrecht, que inicialmente era focado apenas no campo de construção civil, começou em 1979 uma 

estratégia de diversificação de investimentos. Nesse processo, foram iniciadas suas atividades no setor 

Petroquímico, primeiramente pela participação na Companhia Petroquímica Camaçari (CPC), produtora de PVC. 

Posteriormente, durante a década de 1980, o Grupo realizou uma série de outras aquisições, como a da Salgema 

Indústrias Químicas, produtora de cloro e soda; da Poliolefinas, produtora de polietilenos; da Companhia 

Industrial de Polipropileno (PPH), fabricante de polipropileno e participação na União das Indústrias 

Petroquímicas (UNIPAR), holding de empresas petroquímicas.  Posteriormente, mediante o Programa Nacional 

de Desestatização, iniciado nos anos 1990 pelo governo Collor e privatização do setor Petroquímico, a 

organização obteve em 2002 o controle acionário da Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), central de 

matérias primas do Polo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, e com isso conseguiu ampliar ainda mais suas 

participações. Em 1995, o Grupo Odebrecht criou a OPP Petroquímica S.A e adquiriu o controle total da 

Salgema, da CPC e de sua subsidiária Companhia Química do Recôncavo (CQR), promovendo assim, a primeira 

integração vertical do setor no Brasil. Em 2001, com a parceria do Grupo Mariani, o Grupo Odebrecht adquiriu 

o controle acionário da Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene), responsável pela central de matérias 

primas do Polo de Camaçari e da Polialden. Ainda no ano de 2001, o Grupo Odebrecht iniciou um processo de 

integração de ativos de primeira e segunda gerações, em ação inédita no Brasil. Fonte: 

http://www.braskem.com.br/historia 
48 Clemente Mariani, fundador do Grupo Mariani, foi o responsável por organizar o projeto de uma indústria 

petroquímica, integrada sobre a base do aproveitamento da nafta da refinaria de Mataripe (BA), em 1971. O 

projeto, posto à apreciação dos órgãos federais, veio a estabelecer a origem do Polo Petroquímico de Camaçari 

(BA). Fontes: http://www.braskem.com.br/historia e http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

biografico/clemente-mariani-bittencourt 
49 Criado a partir da reforma administrativa e institucional implementada por Roberto Campos e Otávio Gouveia 

de Bulhões, respectivamente ministros Extraordinário do Planejamento e da Fazenda do governo do marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco. A reforma implementada caracterizou-se essencialmente pela 

reorganização de agências burocráticas do Estado e pela criação de novas unidades direcionadas para a definição 

e implementação da política econômica e regulação da economia. A constituição do Conselho ocorreu nos 

momentos iniciais do governo militar recém-inaugurado, com a denominação de Comissão para o 

Desenvolvimento Industrial, subordinada ao Ministério da Indústria e do Comércio, através do decreto                                

nº 53.898, de 29 de abril de 1964. Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/conselho-de-desenvolvimento-industrial-cdi 
50 Instituição financeira criada pelo governo federal em junho de 1952, pela Lei nº 1.628. Sua concepção foi 

realizada a partir da necessidade de criação de mecanismos e instrumentos de ação governamental capazes de 

reproduzir na economia a direção e o ritmo desejados de crescimento. Em maio de 1982, após uma década de 

crise do modelo econômico, o banco passou por transformações, dentre elas a incorporação do “S” na sigla por 

conta da imensa variedade de programas sociais financiados, passando a se chamar Banco Nacional do 
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projetos que iriam compor o Polo Petroquímico do Nordeste. Logo, sua concepção 

encontrava-se em linha com a política desenvolvimentista vigente no país no início da década 

de 70, que tinha como objetivo promover uma descentralização industrial e, por conseguinte, 

a diminuição das disparidades regionais no Brasil. 

 Em 1974, a Copene foi transformada em sociedade anônima,51 passando a ser 

denominada como Copene Petroquímica do Nordeste S.A., e até agosto de 1995 a maior parte 

de seu capital (36,2%) era pertencente à Petroquisa, subsidiária da Petrobras para o setor 

Petroquímico, que atuava como coordenadora das participações de outros grupos nacionais e 

de empresas estrangeiras. Nesse mesmo período, a Norquisa detinha 17,3% do capital total da 

companhia e o restante era dividido entre diversos grupos do setor privado, fundos de pensão, 

bancos e empregados (Comissão de Valores Mobiliários, CVM)52 

 O final da década de 1970 e início dos anos 1980, marcou um momento de forte 

privatização de empresas públicas de forma global, com a adoção do neoliberalismo em 

diversos países. No Brasil, o processo ganhou força um pouco mais tarde, iniciando-se no 

governo Fernando Collor por meio do programa Nacional de Desestatização                              

(Lei nº8.031/1990).53  Em consonância com o processo de privatização54 implantado pelo 

governo brasileiro, a partir de 1995, a Petroquisa vendeu em leilão 14,8% do capital total da 

Copene.  Do capital total da empresa posto à leilão, 5,5% foi adquirido pela Norquisa, que 

passou a ser a acionista controladora da empresa (Comissão de Valores Mobiliários, CVM)55 

                                                 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/banco-nacional-do-desenvolvimento-economico-e-social-bndes 
51 Dentre as características da empresa enquadrada como sociedade anônima estão: capital dividido em ações, 

responsabilidade dos sócios e acionistas limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 
52 Informações retiradas dos Relatórios da Comissão de Valores Imobiliários, disponíveis em:                                                    

http://relatorioscvm.mz-ir.com/ian/iandecompress.aspx?f=4820\\00482980RE.WAN&g=9.1 

http://relatorioscvm.mz-ir.com/ian/iandecompress.aspx?f=4820\\00482050RE.WAN&g=9.1 
53 Dentre os objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização, instituído durante o governo 

Collor por meio da Lei 8.031/1990 estavam: I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; II - contribuir para a 

redução das dívidas públicas, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público; III - permitir a 

retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 

IV – contribuir para a modernização do parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a 

capacidade empresarial nos diversos setores da economia;  V - permitir que a Administração Pública concentre 

seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades 

nacionais; VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores 

mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o programa. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8031.htm. 
54 Apenas no período de 1991 a 2002, foram privatizadas no Brasil 165 empresas públicas. Ainda conforme 

dados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, embora o processo de desestatização da década de 1990, 

tenha se iniciado no governo Fernando Collor, a maior parte das privatizações ocorreu durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso.                                                                                                                                                        

Fonte: Informação disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2112200423.htm 
55 Informações retiradas do Relatório da Comissão de Valores Imobiliários, disponível em: 

http://relatorioscvm.mz-ir.com/ian/iandecompress.aspx?f=4820\\00482050RE.WAN&g=9.1 
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     Em meados de 2001, o Banco Central, como liquidante do Banco Econômico S.A., 

instituição financeira brasileira que entrou em falência em 1995, realizou um leilão dos ativos 

petroquímicos detidos pelo Banco Econômico. A intenção do governo era conseguir realizar, 

através dessa ação, uma ampla reestruturação do setor petroquímico brasileiro, por meio da 

integração de cadeias produtivas, aproveitamento de sinergia e ampliação de escalas de 

produção. 

Criada em 2002, a Braskem, surge a partir da integração das empresas Copene56, OPP 

Petroquímica, Trikem, Proppet, Nitrocarbono e Polialden, como resultado de um marcante 

projeto de reorganização societária realizado no Brasil. 57Ainda no mesmo ano de sua criação, 

a empresa divulga um compromisso público, no qual identifica suas premissas de 

desenvolvimento sustentável, gestão responsável e transparência de ações. Neste mesmo 

documento, a empresa afirma, os princípios e valores que irão nortear suas ações. Os 

princípios e valores definidos pela empresa, estão descritos a seguir: 

 

 

Figura 11: Princípios e valores da Braskem 

 

Fonte: Compromisso Público Braskem, divulgado em 2002, disponível em: 

http://www.braskem.com.br/Portal/Principal/Arquivos/Download/Upload/Compromisso 

 

 

                                                 
56 Interessante observar que a Copene já era uma empresa que apresentava práticas diferenciadas no que tange à 

gestão de pessoas. 
57 Fontes: http://www.braskem.com.br/historia; 

http://www.cvm.gov.br/decisoes/2002/20020813_R1/20020813_D07.html 
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 Em 2006, a empresa iniciou uma nova fase em seus negócios ao adquirir a Politeno, a 

terceira maior produtora de polietileno58 no Brasil. No ano seguinte a essa aquisição, a 

empresa continuou sua estratégia de expansão adquirindo também os ativos químicos e 

petroquímicos do Grupo Ipiranga,59 ação que impactou consideravelmente o setor 

petroquímico brasileiro. 

Uma vez consolidada no mercado nacional, a empresa iniciou seu processo de 

internacionalização60, que é marcado pela compra dos ativos de polipropileno61 da Sunoco 

Chemicals62 nos Estados Unidos (2010) e, posteriormente, pela aquisição dos ativos de 

polipropileno do Down Chemical63 (2011), com a incorporação de duas fábricas no Estados 

Unidos e duas na Alemanha. 

 

 

Figura 12: Trajetória de crescimento Braskem64 

 

 

Fonte: Informação presente no site da Braskem, disponível em: http://www.braskem.com.br/historia 

 

Com 15 anos de mercado e tendo seus processos pautados em práticas sustentáveis, a 

Braskem participa do Nível 1 da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA)65 desde 

2003 e, também, atende a outros requerimentos do Nível 2 e do Novo Mercado (segmentos 

                                                 
58 Resina utilizada para a produção de filmes, embalagens, garrafas, utensílios, fios e cabos.  
59 O Grupo Ipiranga era, no ano de 2007, um dos maiores e mais tradicionais grupos empresariais do país, 

operando nos setores de refino de petróleo, petroquímico e distribuição de combustíveis (informação retirada do 

site da Braskem, disponível em http://www.braskem.com.br/detalhe-noticia/Petrobras-Grupo-Ultra-e-Braskem-

fecham-acordo-para-adquirir-o-Grupo-Ipiranga. 
60 Fonte: http://www.braskem.com.br/historia. 
61 Resina utilizada para produção de autopeças, sacarias, fraldas, utilidades domésticas e embalagens. 
62 Companhia petrolífera norte-americana. 
63 Companhia de produtos químicos. 
64 Novos investimentos em PE e PP = Novos investimentos em Polietileno e Polipropileno; Nova planta de PP 

US = Nova planta de Polipropileno nos Estados Unidos da América; 
65 As empresas listadas no segmento Nível 1 devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às 

informações pelos investidores. Para isso, divulgam informações adicionais às exigidas em lei, como por 

exemplo, um calendário anual de eventos corporativos.  
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especiais de listagem de Companhias da BM&FBOVESPA). Fora do Brasil, as ações da 

Braskem também são listadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) e na Latibex (seção 

latino-americana da Bolsa de Madri). Além disso, a empresa faz parte do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE),66 promovido pela BM&FBOVESPA, desde a criação do 

mesmo, em 2005.  

Se por um lado as participações citadas acima exigem que a empresa atue em 

concordância com determinados padrões de governança corporativa do mercado, sugerindo o 

envolvimento em iniciativas voltadas à promoção dos direitos humanos, por outro, concedem 

a Braskem uma série de benefícios, dentre eles, o fácil acesso ao capital de mercados mundiais 

por meio de uma relação forte com bancos e outros provedores de crédito.  

Atualmente, a Braskem, que possui sede em São Paulo, conta com 29                                    

unidades67 produtivas apenas no Brasil, localizadas nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.                                

Tabela 4: Braskem – Dados gerais 

1 - Controle acionário Público + Privado 

2 - Listagem na BM&F Bovespa Listada 

3 - Nacionalidade da empresa Brasileira 

4 - Setor da empresa Química e Petroquímica 

5 - Porte (baseado no faturamento 

anual - receita bruta) 
 R$ 55,4 bilhões  

6 - EBITDA68 R$ 11,5 bilhões 

7 - Número de funcionários 
7.600 funcionários em todo o mundo, sendo 

5.976 no Brasil  

8 - Unidades industriais  

41 unidades industriais, sendo 29 no Brasil, 6 

nos Estados Unidos, 4 no México e 2 na 

Alemanha 

9 - Produção anual  
Mais de 20 milhões de toneladas de resinas 

termoplásticas e outros produtos químicos 

10 - Fornecedores globais Mais de 8.000 fornecedores 

 

Fonte: Relatório anual Braskem referente ao exercício de 2016, disponível em: 

http://www.braskem.com.br/relatorioanual2016 

                                                 
66 Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-

sustentabilidade-empresarial-ise.htm 
67 Fonte: Relatório anual Braskem referente ao exercício de 2016, disponível em: 

http://www.braskem.com.br/relatorioanual2016. 
68 Sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que em português significa: 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 
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Convém ressaltar que, em termos de reconhecimento no campo de “Pessoas e 

sustentabilidade”, a Braskem acumulou prêmios nos temas “práticas de Recursos Humanos”, 

“Responsabilidade Social” e “capacidade de inovar”. Grande parte desse resultado alcançado 

está explicado em particularidades da cultura corporativa da empresa pautada em valores e 

princípios humanos. A lista com as principais premiações da empresa no campo de pessoas e 

sustentabilidade encontra-se no anexo 1 deste documento. A lista69 foi elaborada a partir das 

informações presentes nos relatórios anuais da empresa de 2006 a 2016, disponíveis no site 

da empresa da internet.70 

 

 

2.2 COMO A BRASKEM ESTÁ ESTRUTURADA HOJE? 

 

 

2.2.1 ESTRUTURA SOCIETÁRIA  

 

 

 A Braskem pertence ao Grupo Odebrecht, que detém diretamente 50,1% do capital 

votante da empresa, o que representa 38,3% do capital social da mesma. O segundo maior 

acionista é a Petroquisa, braço petroquímico da Petrobras com 47,0% do capital votante e 

36,1% do capital social. 

A significativa participação da Petrobras na Braskem permite que a mesma exija a 

utilização e acompanhamento de determinadas práticas. Somado a isso, o fato da Braskem 

possuir ações na Bolsa de Valores, faz com que a mesma fique constantemente submetida aos 

olhos de investidores. Manter a empresa com capital aberto permite contar com o mercado 

para crescer, visto que, investidores externos são mais propensos a comprar ações de uma 

empresa cujas perspectivas de crescimento possam ser analisadas. Além dos investidores, a 

empresa também se encontra submetida às exigências advindas da própria sociedade, dos 

legisladores, além da Governança Corporativa da própria Odebrecht. 

 

 

                                                 
69  Destaque para a empresa estar listada em nono lugar, dentre as empresas mais bem avaliadas pelas mulheres 

no mercado de trabalho, de acordo com pesquisa realizada pelo site Love Mondays, especializado em avaliações 

de carreiras. O levantamento, realizado a partir de 12 mil entrevistas, considera um total de 200 empresas, sendo 

a Braskem a única de seu setor a ser listada.  
70 Fonte: Relatórios anuais da empresa de 2006 a 2016, disponíveis em: http://www.braskem-

ri.com.br/relatorios-anuais/ 
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Figura 13: Divisão da estrutura societária da Braskem 

 

 

 

Fonte: Site da Braskem, disponível em: http://www.braskem-ri.com.br/estrutura-societaria. Consulta realizada 

em 30 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

2.2.2 A MACROESTRUTURA  

 

Dentro da macroestrutura71 da Braskem, a área de Recursos Humanos é denominada 

de Pessoas & Organização e está diretamente ligada ao presidente da empresa por meio de 

uma estrutura que enfatiza processos amplos e de representatividade equivalente, conforme 

demonstrado a seguir. O atual diretor responsável pela área de Recursos Humanos da empresa 

é Marcelo Arantes, que na estrutura da Braskem fica também responsável pelas áreas de 

Comunicação, Marketing e Desenvolvimento Sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Apresenta a estrutura organização, que pode ser descrita, como a representação do conjunto de 

responsabilidades, âmbitos de atuação, comunicações e decisões dentro da empresa. A macroestrutura da 

Braskem segue a ideia de estrutura horizontal, que é caracterizada pelo fato de que decisões e resultados fluem 

e refluem. A escolha por esse tipo de estrutura busca estimular a tomada de decisões rápidas. 
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Figura 14: A macroestrutura da Braskem 

 

 

Fonte: Quadro produzido a partir dos dados fornecidos72 pela Braskem.  

 

Marcelo Arantes foi um dos maiores incentivadores para a inclusão do tema 

diversidade na agenda da empresa, conforme será demonstrado nas palavras de Carmen 

Niethammer, no Capítulo 3.  Com formação em Administração de Empresas e mais de 28 

anos de experiência profissional, tendo atuado em diversas empresas de grande porte e em 

diversos cargos relacionados à Recursos Humanos, Marcelo Arantes é um dos 9 diretores 

executivos da empresa. Atualmente73, a diretoria executiva da Braskem é formada 

exclusivamente por homens e a maioria com formação em Engenharia e afins. A diretoria 

executiva é o órgão que tem como atribuições a gestão dos negócios e das áreas funcionais da 

Companhia, assim como também é responsável pela introdução de políticas e diretrizes gerais 

fixadas pelo Conselho de Administração.  

O Conselho de Administração da empresa é composto por onze membros (seis deles 

independentes) e é regulado a partir do estatuto social da empresa. Ao Conselho de 

Administração74 compete a tarefa de ser a autoridade máxima na gestão da empresa tendo 

como responsabilidades a orientação dos negócios e a decisão sobre questões estratégicas. 

                                                 
72 Dados fornecidos durante entrevista via telefone com membro da equipe da Recursos Humanos da Braskem. 
73 Informação disponível em http://www.braskem-ri.com.br/conselhos-e-diretoria, site acessado em 20 mai. 

2017. 
74 Nenhum dos conselheiros exerce função executiva na companhia. 
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Tabela 5: Atual formação do Conselho Titular de Administração da Braskem 

 

 

 

Fonte: Site da Braskem, disponível em: http://www.braskem-ri.com.br/conselhos-e-diretoria.                               

Consulta realizada em janeiro de 2018. Grifo meu. 

 

 

O Conselho de Administração da Braskem ainda é majoritariamente masculino, mas 

já possui hoje em sua estrutura titular, uma mulher, Carla Gouveia Barreto, que atuou como 

membro suplente do conselho da Braskem até sua eleição como membro titular por indicação 

do Grupo Odebrecht.  Formada em Administração e com MBA Empresarial pela Fundação 

Dom Cabral, possui mais de 20 anos de experiência em diversas áreas, como: Controladoria, 

Planejamento, Recursos Humanos e mais recentemente Negócios. Carla Barreto iniciou sua 

carreira no ambiente empresarial em 1990 como auditora externa da 

PriceWaterhouseCoopers.75 Em 1994, entrou para o Grupo Odebrecht como responsável por 

Planejamento e Recursos Humanos. Ao longo de sua carreira na Odebrecht, Carla Barreto 

ocupou diversas posições, inclusive de diretora na Braskem, antes de ser chamada para atuar 

como conselheira suplente e posteriormente conselheira titular.  

No conselho suplente, destaca-se a participação de duas mulheres, Ticiana Vaz 

Sampaio Marianetti e Helena da Costa Silveira Troper. Ambas possuem mandato de 2 anos 

como conselheiras suplentes, vigente até agosto de 2018. Ademais, além da existência do 

conselho titular e suplente, a empresa conta também com um comitê permanente voltado para 

Recursos Humanos e conhecido como Pessoas & Organização (CPO), responsável por apoiar 

                                                 
75 Forte empresa de consultoria presente no mercado mundial. 
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o conselho de administração da empresa76 acompanhando políticas e programas tais como 

remuneração e código de conduta.77 Além disso, o CPO também analisa alterações 

significativas na macroestrutura, bem como, a substituição e sucessão de executivos em 

posições estratégicas. Também estão previstos em estatuto social, mais dois comitês, o de 

Finanças e Investimentos (CFI) e o de Estratégia e Comunicação (CEC).   

 

 

Figura 15: Modelo de governança corporativa da Braskem 

 

Fonte: Relatório anual Braskem 2016, divulgado em julho de 2017, disponível em:                                    

http://www.braskem-ri.com.br/relatorios-anuais/2016 

 

 

 

2.2.3 A ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS (PESSOAS & 

ORGANIZAÇÃO) 

 

 De acordo com o informado por Debora Gepp, analista de Diversidade e Inclusão na 

Braskem, a área de Recursos Humanos da empresa foi estruturada de modo a ter duas frentes 

de atuação. A primeira voltada para atuar como uma frente de apoio à operação, com 

orientação corporativa, ocupando-se da definição da estratégia e do direcionamento da 

empresa, definição e cumprimento de políticas, e promoção da sinergia em todos os 

ambientes. Com perfil mais estratégico de planejamento, essa frente também seria responsável 

pela identificação e implementação de novas abordagens para atuação das equipes Recursos 

                                                 
76 Órgão autônomo de natureza colegiada que tem sua atuação regulada pela legislação vigente, pelo estatuto 

social e pelo seu regimento de funcionamento. Autoridade máxima na gestão da companhia, o conselho de 

administração da empresa deve prestar contas perante os acionistas, demais partes interessadas e a sociedade em 

geral, e pelos ativos tangíveis e intangíveis usados na condução da empresa. Suas principais responsabilidades 

são: orientar os negócios da companhia, acompanhar sua operação e administração, decidir sobre questões 

estratégicas, orientar a diretoria sobre temas relevantes, aprovar propostas de políticas de aplicação geral da 

companhia e decidir sobre investimentos de sua alçada, além de outras atribuições previstas no estatuto social. 

Fonte: http://www.braskem-ri.com.br/conselhos-e-diretoria 
77 O código de conduta estabelece o conjunto de princípios e de valores em matéria de ética profissional, que 

deve ser reconhecido e adotado por todos os funcionários da empresa. 
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Humanos, a partir das necessidades percebidas internamente e tendo também em vista o 

empreendido pelo mercado. 

A segunda frente de trabalho, teria uma atuação mais específica, voltada para o 

ambiente operacional da empresa, realizando o acompanhamento e suporte diário de 

funcionários e gestores nas diferentes unidades de negócio da Braskem. Seu objetivo principal 

seria atuar como um catalisador de processos, oferecendo informações e recursos a gestores e 

funcionários. Por ter uma atuação descentralizada tanto administrativamente, quanto 

operacionalmente, seu maior desafio seria trabalhar sempre em alinhamento com o proposto 

pela frente corporativa. 

 No que concerne à atuação dos “parceiros”78 junto à área de RH da empresa, os 

mesmos deveriam estar em alinhamento com o proposto pela frente de RH corporativa da 

Braskem.  Posto isso, acrescenta-se que determinadas atividades, tidas como de caráter mais 

operacional e com grande volume, dado as especificidades da área de atuação da empresa, 

seriam repassadas a esses parceiros. Dentre estas atividades, estão os processos de 

recrutamento e seleção.  

No que concerne aos processos relacionados ao tema diversidade, ficou definido que 

nas duas frentes de atuação da empresa, haveria pessoas responsáveis por analisar o assunto, 

entretanto com “olhares diferentes”.79 No caso especificamente dos negócios, esta pessoa 

atuaria como um consultor interno da empresa na ponta da estrutura e em consonância com as 

estratégias organizacionais, tendo, portanto, papel fundamental na integração dos processos.  

 Em síntese, pode-se afirmar que o processo de alinhamento entre as estratégias de 

Recursos Humanos e as estratégias organizacionais na Braskem é desenvolvido a partir das 

seguintes etapas: planejamento, pacto, acompanhamento e avaliação. Tal formato seria um 

método bastante semelhante ao empregado pelo estatístico americano William Edward 

Deming no controle de qualidade nos processos produtivos na década de 1950 e que 

rapidamente se popularizou dentro do ambiente corporativo, conhecido por Ciclo PDCA 

acrônimo para  Plan (planejar), Do (fazer), Check (verificar) e Act (agir). 80 

 

 

 

                                                 
78 No contexto mencionado, o termo “parceiros” refere-se às empresas terceirizadas contratadas pela Braskem. 
79 Grifei para sinalizar que apesar de ter pessoas olhando o tema nas duas frentes de atuação, tanto corporativa 

quanto operacional, o modo de olhar não é o mesmo, dadas as especificidades de cada função. 
80 Realizei esta inferência a partir do que foi descrito pela área de Recursos Humanos da Braskem nas conversas. 
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2.3 COMO A BRASKEM TRABALHA A DIVERSIDADE? 

  

 

2.3.1 COMO FOI INICIADO O TRABALHO COM EQUIDADE DE GÊNERO? 

 

 

Em setembro de 2011, o Banco Mundial lançou o relatório de desenvolvimento 

mundial de 2012, o primeiro da série a concentrar-se na igualdade de gênero e 

desenvolvimento. O Relatório de desenvolvimento mundial 2012: “Gender Equality and 

Development”81 destaca um progresso impressionante no número de inscritos em instituições 

de ensino e expectativa de vida, mas também aponta que esses ganhos não foram de forma 

universal e que em áreas de oportunidades econômicas, o progresso foi muito lento. A 

igualdade entre os sexos é um direcionador de competividade a longo prazo e se torna cada 

dia mais relevante em um mundo globalizado. Da mesma forma, o IFC realizou uma pesquisa 

a partir de estudos de caso de trabalho feminino e em outubro de 2012 iniciou a “Investing in 

Women – WINvest”82 parceria com 15 empresas83 representando setores diferentes ao redor 

do mundo, incluindo a Odebrecht no Brasil. 

 Foi durante esse processo que ficou estabelecido que Carmen Niethammer, 

consultora de gênero e responsável pela chefia interina e oficial de estratégia e sabedoria no 

programa de Mulheres e Negócios84 no IFC, assessoraria pessoalmente o Grupo Empresarial 

Odebrecht no desenvolvimento e expansão de programas direcionados à mulher.  Carmen 

Niethammer dirige os esforços da IFC visando permitir que empresas abordem as disparidades 

de gênero no trabalho e assim gerem ganhos de produtividade, competitividade e inovação. 

Dentre os projetos gerenciados por Carmen Niethammer estão o projeto “WINvest” (Investing 

in Women), uma parceria do setor privado que visa estabelecer estudos de caso para investir 

                                                 
81 Em português: Igualdade de gênero e desenvolvimento. O Banco Mundial, de forma análoga a ONU, utiliza o 

termo igualdade de gênero. Relatório disponível em: http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391 

A principal mensagem do relatório citado, publicado em 2012, é que mesmo com os avanços, as desigualdades 

de gênero ainda persistem. Logo, percebe-se que há muito o que fazer tanto no que concerne à resultados de 

desenvolvimento quanto elaboração e desenvolvimento de políticas. 
82 Em português: Investir em mulheres. 
83 Empresas participantes: Anglo-American, Belcorp, Chindex, Hitachi, Istanbul Deniz Otobuesleri (IDO), 

Kuwait Energy, Mriya, Nalt Enterprises, Newmont, Odebrecht, PepsiCo, Rio Tinto, Safaricom, Sumitomo 

Chemical, Zulekha Hospitals. Informação disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/priorities/e

mployment/win-knowledge 
84 Programa encarregado de criar oportunidades para mulheres, incentivando sua maior participação no mercado 

de trabalho. 
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no emprego de mulheres, a parceria do setor privado "SheWorks"85 para o emprego das 

mulheres, e “Tackling Childcare” 86 do Grupo do Banco Mundial. 

 O trabalho do WINvest foi realizado para capturar e comunicar a lógica de negócios 

e para saber onde e quando melhorar as condições de trabalho para mulheres e como isso pode 

resultar em um maior desempenho para os negócios. A parceria resultou no relatório 

“Investing in Women’s Employment: Good for Business, Good for Development”87, que inclui 

um estudo de caso acerca do Grupo Odebrecht. O Tackling Childcare, dentre outras coisas, é 

baseado no conhecimento compartilhado por 10 empresas88, e busca discutir como as 

empresas podem analisar sua força de trabalho para apontar o tipo de amparo que podem 

oferecer aos seus funcionários, com ações que vão desde cuidados infantis no local de trabalho 

até subsídios, a depender das necessidades de cada público e ambiente. Tais ações podem 

permitir as empresas não só reter profissionais talentosos, que sem essa provisão de cuidados 

infantis não conseguiriam se manter no trabalho, assim como, possibilita que mais mulheres 

participem do trabalho remunerado. 

 A parceria She Works, gerenciada por Carmen Niethammer , reúne 13 empresas89 

de diferentes setores, que se comprometeram a implementar medidas que possam oferecer 

indicadores mensuráveis que comprovem a melhoria na oportunidade de empregos para 

mulheres. Em meio às medidas utilizadas por estas empresas estão programas de orientação, 

arranjos de trabalho flexíveis e treinamentos de liderança90.   

 Depois de pesquisar por meio de estudos de caso para investir em oportunidades de 

emprego de mulheres, o próximo passo foi ajudar a mover o ponteiro apontado para o 

“porquê?” em direção ao “como” e apoiar as empresas a implementar projetos de negócios 

inteligentes baseados em gênero. 

                                                 
85 Disponível em: http://www.ifc.org/sheworks 
86 Disponível em: http://www.ifc.org/tacklingchildcare 
87 Em português, “Investir no trabalho feminino: bom para os negócios, bom para o desenvolvimento”.                              

Relatório em inglês, disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5f6e5580416bb016bfb1bf9e78015671/InvestinginWomensEmployment. 

pdf?MOD=AJPERES 

Relatório em português, disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6464468044182b828e13be869243d457/Portuguese+Case+Study+-

+Odebrecht.pdf?MOD=AJPERES 
88 Afrifresh, Akamai, Borusan, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Martur, MAS Kreeda Al Safi-Madaba, 

Mindtree, Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco), Safaricom, Schön Klinik. 
89 As empresas participantes do Programa são: Belcorp, Boyner Grup, Care.com, The Coca-Cola Company, EY, 

Gap Inc., Intel Corporation, Kuwait Energy, Odebrecht Group, Ooredoo Group, SAP SE, Turkish Economy 

Bank (TEB), Zulekha Hospitals. Informação disponível em: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/priorities/ 

employment/sheworks_enhancing_womens_employment 
90 Funcionários em cargos de gestão. 
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Ficou decidido que Carmen Niethammer, apoiaria a companhia na decisão de escolher 

algumas de suas empresas para trabalhar a questão da diversidade, como um piloto que 

posteriormente seria replicado as demais empresas do Grupo.  

Visando entender melhor como foi desenvolvido esse processo de inclusão da 

diversidade no Grupo Odebrecht, especialmente no que concerne à participação da Braskem, 

realizei uma entrevista com Carmen Niethammer. Dado que a mesma se encontra desde 2017 

no Sri Lanka, onde gerencia o maior programa dedicado à perspectiva de gênero, promovido 

pelo IFC no país91, não foi possível uma entrevista presencial. 92 O conteúdo da entrevista será 

detalhado no próximo capítulo. 

 Pode-se, de certo modo, afirmar que o processo de  mudança no direcionamento da 

estratégia de pessoas da Braskem iniciou-se até um pouco antes da chegada de Carmen 

Niethammer a empresa, tendo talvez como marco principal a assinatura do Pacto Global,93 

iniciativa de adesão voluntária desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

com o intuito de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas 

práticas de negócios, de valores internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Os valores mapeados pela ONU 

são refletidos em dez princípios,94 divididos em quatro grupos (direitos humanos, trabalho, 

meio ambiente e anticorrupção).  

Os princípios constituem o cerne para avaliação das práticas empresariais, fornecendo 

diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania.  Dentre os princípios 

diretamente relacionados a equidade e trabalho, estão: 

 

 

 

 

                                                 
91 Informação fornecida por Carmen Niethammer em entrevista concedida a mim. 
92 Realizei a entrevista com Carmen Niethammer, via ferramenta de comunicação pela internet com transmissão 

de vídeo e voz no dia 11 de janeiro de 2018. A entrevista foi realizada em inglês e traduzida livremente por mim. 
93 Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações 

não-governamentais, entre outros parceiros. Além de dar complementaridade às práticas de responsabilidade 

social empresarial e ser um compromisso mundial, o Pacto Global é uma iniciativa importante e base para a 

criação da ISO 26000 de responsabilidade social empresarial (RSE). A norma propõe sete princípios, que 

procuram resumir as orientações fundamentais de gestão e conduta para que as organizações possam atingir seus 

objetivos de negócios com responsabilidade social. Por conseguinte, são abrangentes e respondem às 

necessidades de diversos segmentos da sociedade, a fim de fortalecer a organização como promotora de uma 

nova economia, inclusiva e responsável.  
94 Princípios:  direitos humanos (dois princípios), trabalho (quatro princípios), meio ambiente (três princípios) e 

contra corrupção (um princípio). 
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Figura 16: Princípios universais do Pacto Global relacionados  

a direitos humanos e trabalho. 

 

 

Fonte: Site do Pacto Global Rede Brasil, disponível em http://pactoglobal.org.br/10-principios/. 

 

 

A Braskem realizou sua adesão ao Pacto Global em 22 de maio de 2007. Nesse período 

apenas quatro empresas no Brasil, considerando os setores Químico e Óleo e Gás, já haviam 

aderido ao Pacto. Hoje, esse número é um pouco maior (trinta e duas empresas)95, mas ainda 

bastante distante do apresentado em demais setores. 

 

 

 

 

                                                 
95 Considerando o número total de adesões no período compreendido entre o ano 2000 e maio de 2017. 

Informação disponível em http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants 
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Tabela 6: Número de adesões ao Pacto Global da ONU por ano96 

 

         

 

 

 

Fonte: Site United Nations Global Compact (Acesso realizado em 22 de maio de 2017). 

          

2.3.2  POR QUE VALORIZAR A DIVERSIDADE DE GÊNERO ? 

 

 

Para Vergara (2000), a valorização do capital humano é essencial para o alcance de 

resultados em competitividade, e para que haja efetividade nesse processo, faz-se necessário 

uma mudança na tradicional visão de gestão de Recursos Humanos para uma visão mais 

estratégica, que permita a inclusão de programas alinhados à missão e à visão da empresa, 

objetivando a longevidade do negócio. 

 

 

A valorização da diversidade é um princípio básico de direitos humanos que se 

insere na agenda da responsabilidade social empresarial e está pautada pela ética de 

respeito a todas as pessoas em todos os lugares, fortalecida em uma sociedade 

organizada e sensível a gestos de discriminação. Compreende o enfrentamento da 

discriminação, a promoção da equidade e o apreço pelas diferenças e semelhanças 

que nos caracterizam. Ao considerar positivamente a diversidade humana na 

maneira de ser e realizar negócios, a empresa encontra melhores soluções, qualifica 

a tomada de decisões e amplia suas condições de sobrevivência num mundo em 

acelerado e profundo processo de transformação. A valorização da diversidade passa 

a ser um elemento estratégico na condução dos negócios, ao enriquecer as análises 

sobre a realidade, ao ampliar perspectivas e considerar as muitas possibilidades 

presentes na relação com seus diferentes públicos e com os vários segmentos da 

sociedade (INSTITUTO ETHOS, 2013, p. 10).  

  

                                                 
96 Em fevereiro de 2016, foi realizada uma conferência livre em São Paulo, empreendida pela Rede Brasileira do 

Pacto Global, abordando o tema direitos humanos e empresas. O evento tinha como objetivo principal incluir o 

setor privado no debate sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). Tal ação possivelmente pode 

justificar o acréscimo percebido no número de adesões ao Pacto Global, no ano de 2016, por empresas brasileiras 

dos setores Químico e Óleo e Gás.  Informação disponível em http://pactoglobal.org.br/rede-brasil-ganha-o-

premio-direitos-humanos/ 

Ano
Quant. 

Adesões

2000 1

2003 2

2004 1

2007* 2

2008 1

2010 3

2011 2

2013 2

2014 2

2015 3

2016 12

2017 1

Adesão Braskem 
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 O modelo de gestão adotado pela Braskem, possui como um dos pilares essenciais a 

valorização humana, ou pelo menos é o que consta em seu site institucional, e também em 

alguns de seus documentos: “Valorizar as mulheres e os homens que constroem e dão vida à 

empresa”. 97  

Partindo desse pressuposto, e tendo como cenário o momento atual pelo qual a 

sociedade vem passando, no qual, a potencialidade de realização das mulheres é tão essencial 

quanto a capacidade de realização dos homens, a empresa buscou se capacitar no tema visando 

deslumbrar quais seriam as possíveis formas de atuação na realidade da Braskem. 

Nesse contexto, a área de Recursos Humanos da empresa voltou-se para a participação 

em diferentes fóruns, grupos de trabalho e associação com entidades voltadas para a promoção 

de processos justos.98 

 

 

Figura 17: Características dos processos justos segundo Leventhal 

 

 

Fonte: Leventhal (1980, apud Lucas, 2015, p.60 e 61) 

 

                                                 
97 O termo “valorização humana” apareceu algumas vezes nos relatórios anuais na empresa. 
98 Informação obtida mediante solicitação minha para a equipe de Recursos Humanos da Braskem a partir de 

conversas e confirmada através de informações de livre acesso disponíveis na internet. 
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Uma vez realizado o processo de reflexão interna, a empresa conseguiu identificar os 

aspectos direcionadores99 sobre os quais deveriam estar pautados seus esforços para 

desenvolvimento de um ambiente mais inclusivo, são eles: 

 

Figura 18: Aspectos direcionadores do programa de diversidade da Braskem 

 

                 

Fonte: Informação retirada do material encarte institucional da empresa que trata acerca  

da divulgação do programa. 

 

 

 

2.3.3 QUAL A INSPIRAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS? 

 

Segundo informações presentes no material institucional da Braskem, de divulgação 

do programa de diversidade,100 o mesmo é estruturado visando criar um ambiente colaborativo 

e inclusivo, livre de preconceitos e discriminação, gerando melhores relações entre as pessoas, 

e colaborando com a produtividade e inovação na empresa. Além disso, o material do 

programa busca enfatizar a crença no potencial do ser humano através da valorização de um 

ambiente heterogêneo. 

 

 

O objetivo do programa é garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e 

discriminação, em que cada pessoa possa ser quem realmente é. Além das ações 

desenvolvidas de forma transversal, ou seja, abordando o tema como um todo, temos 

ações baseadas em quatro frentes de trabalho voltadas para a inclusão e o 

empoderamento de grupos historicamente minorizados. As frentes são as de 

Equidade de Gênero, Raça e Etnia, LGBT e Socioeconômica, cada uma delas com 

objetivos específicos. Na Braskem, sabemos que a promoção da diversidade 

fortalece a prática da cultura da empresa porque reforça nossa crença na valorização 

do ser humano e na promoção de um ambiente criativo, e a geração de resultados 

por meio das pessoas e da responsabilidade social. (Entrevista com Debora Gepp, 

Diversidade e Inclusão. Portal da Braskem, 2017). 

 

 

 

 

                                                 
99 O encarte do programa foi disponibilizado via e-mail pela área de Recursos Humanos da Braskem, após 

solicitação que fiz.   
100 Informação retirada do material encarte institucional da empresa que trata acerca da divulgação do programa. 

O encarte do programa foi disponibilizado via e-mail pela área de Recursos Humanos da Braskem, após 

solicitação que fiz. 

Inovação
Atração e 

Engajamento
Imagem e 
Reputação

Responsabilidade 
Social
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Atualmente, o programa empreende ações nas seguintes frentes de trabalho: 

 

• Equidade de gênero; 

• Raça e etnia; 

• LGBT101 (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais); 

• Pessoas com deficiência; 

• Socioeconômico: jovem aprendiz. 

 

2.3.4 COMO AS INICIATIVAS DA BRASKEM FORAM SEGMENTADAS A 

PARTIR DOS PRINCÍPIOS WEPS? 

 

A empresa aderiu ao WEPs em 2015 e estruturou suas ações em quatro áreas de atuação 

da equipe de RH, a saber: carreira da mulher, maternidade e paternidade, saúde e segurança, 

e cadeia de suprimentos. As informações que serão citadas abaixo foram retiradas de um 

material institucional da empresa acerca de seu programa de diversidade, que foi apresentado 

no 5º fórum102 “Mulheres em Destaque”, organizado pela empresa CKZ Diversidade103 com 

o apoio da ONU Mulheres, FGV, Insper, entre outros parceiros.  

O fórum “Mulheres em Destaque” pode ser descrito como uma plataforma de conteúdo 

sobre diversidade e empoderamento feminino, com curadoria, visando fornecer apoio para 

que as empresas avancem com o tema equidade em seus ambientes. Uma vez que as 

informações presentes na apresentação da Braskem para o fórum datavam de 2015, foi 

necessário realizar uma verificação com a equipe de Recursos Humanos da Braskem visando 

entender o momento em que se encontrava cada ação empreendida.   

 

 

 

 

                                                 
101 Atualmente a terminologia mais atualizada é a LGBTQIA.  

LGBTQIA é a sigla para definir Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queers 

(pessoas que não se identificam com gênero nenhum), Intersexuais e Assexuais.  Informação disponível em: 

http://prceu.usp.br/uspdiversidade/lgbtqia/o-que-e-lgbtqia/. Uma publicação importante no que concerne ao 

tema é o Manual de Comunicação LGBTI+, realização da rede GayLatino e da Aliança Nacional LGBTI. O 

Manual visa contribuir para diminuir os preconceitos e estigmas e foi organizado pelo doutor em Educação Toni 

Reis, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI, diretor-executivo do Grupo Dignidade e integrante da 

executiva da rede GayLatino.  No Manual, o símbolo + foi adicionado à sigla LGBTI buscando destacar a 

abrangência de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero. 
102 Material apresentado pela Braskem disponível em: 

http://www.forummulheresemdestaque.com.br/apresentacoes/2015/26/Marcelo-Arantes.pdf 
103 A CKZ Diversidade, é uma empresa pertencente a CKZ agência, empresa que desenvolve eventos 

corporativos buscando promover compartilhamento de experiências corporativas.  
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Carreira da Mulher (Princípios WEPs 1, 2, 4 e 5) 

 

1. Implementação do fórum Braskem de mulheres em todas as unidades da empresa no 

Brasil, envolvendo as diversas lideranças104. Iniciativa construída com base em 

diagnósticos realizados através de pesquisas, grupos de trabalho e eventos de 

discussão. Situação: início em 2015 - em andamento.105 

 

2. Vinculação ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça106 do governo Federal. 

Situação: início em 2016 - em andamento.107 

 

3. Desenvolvimento de indicadores de gênero108 na Braskem com foco no 

acompanhamento e avaliação, nas dimensões: Recrutamento e Seleção, Capacitação e 

Treinamento, Plano de Sucessão (carreira), Salário e Remuneração, auxiliando na 

definição de estratégias, diretrizes, políticas e processos. Situação: início em 2016 – 

em andamento. 

      

4. Definição de uma política de equidade de gênero. Situação: início da estruturação em 

2016 pelo Grupo Odebrecht109. Posteriormente a Braskem optou por seguir com a 

elaboração de diretrizes110. 

 

                                                 
104 O termo liderança empregado neste trabalho refere-se ao exercício de cargo de direção e comando. 
105 Informação também presente no relatório anual da empresa. 
106  O Programa foi criado em 2005, no âmbito federal, com o objetivo de tornar as políticas para as mulheres 

mais fortes no mundo do trabalho ao propor novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional 

visando à igualdade de gênero e raça no ambiente corporativo e a eliminação de todas as formas de discriminação.  
107 A informação acerca da participação da Braskem no Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça foi fornecida 

pela equipe de Recursos Humanos da Braskem e está presente em seu site: 

http://www.braskem.com.br/diversidade-braskem. Confirmei a participação da empresa a partir do site do 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/mulher-e-

trabalho/programa-pro-equidade-de-genero-e-raca/6a-edicao/empresas-participantes-6a-edicao.pdf 
108 Tive acesso aos indicadores de quantidade de funcionários ao longo dos anos. Os demais indicadores não 

foram abertos. Segundo Debora Gepp, os indicadores citados acima estão sendo mapeados e em breve a empresa 

deverá divulgá-los. 
109 Após pesquisa acerca do tema equidade de gênero, realizada pelo Grupo Odebrecht, foi elaborada uma minuta 

do que viria a ser a política de equidade de gênero de todas as empresas pertencentes ao Grupo. A minuta foi 

aprovada por todas as empresas, contudo a política acabou não sendo aprovada posteriormente em função das 

mudanças no perfil da companhia, assim como da necessidade de redução do número de políticas presentes no 

Grupo. A decisão do Grupo Empresarial foi que o tema equidade deveria estar contido em uma política mais 

ampla sobre funcionários que seria divulgada em breve. Fonte: Informação obtida mediante solicitação minha 

para Carla Pires, profissional responsável pela pesquisa para desenvolvimento de uma política de gênero dentro 

do Grupo Odebrecht. A informação foi fornecida a partir de uma conversa. 
110 Em linha com a nova política sobre funcionários do Grupo Odebrecht, divulgada em janeiro de 2018, a 

Braskem decidiu que não produzirá uma política acerca do tema equidade de gênero, mas sim fornecerá diversas 

diretrizes que buscarão dar tratativa ao tema. Fonte: Informação fornecida por Debora Gepp a partir de conversas.  
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5. Conscientização dos gestores para a importância da equidade e da diversidade através 

de ações de sensibilização pautadas no tema. Situação: início em 2016 – em 

andamento. 

 

6. Elaboração de um guia111 para o processo de Recrutamento e Seleção visando 

conscientizar os profissionais de Recursos Humanos e parceiros acerca da importância 

de seu papel no que tange à justiça organizacional. Situação: esse trabalho foi iniciado 

em 2016 e teve conclusão112 no mesmo ano.  

 

7. Criação de grupos de afinidade,113 que funcionarão como grupos de discussão em 

todas as unidades operacionais e escritórios da empresa. Além da frente gênero, os 

grupos também serão focados em mais duas frentes de atuação da empresa: raça e 

etnia; LGBT114. Objetivo: Identificação de funcionários chave, que possuem 

envolvimento com as causas, e que atuarão como “embaixadores”115 da diversidade, 

apoiando a área Recursos Humanos no desenvolvimento de suas ações. Situação: 

início em 2017 – em andamento. 

Segundo Debora Gepp, 

 

 

O trabalho é liderado pela área de Desenvolvimento Organizacional em Pessoas e 

Organização. Contamos com o apoio de áreas parceiras, como Comunicação, 

Sustentabilidade, Suprimentos. Nossos Grupos de Trabalho surgiram com o objetivo 

de convidar nossos Integrantes116 a participarem do programa de forma ativa, 

enriquecendo o desenvolvimento das ações com suas contribuições a partir da 

perspectiva de diversas localidades e áreas da Braskem. Os membros são também 

embaixadores do tema em seus locais de trabalho. 

Debora Gepp. Diversidade e Inclusão. Braskem, 2017. Entrevista divulgada no site 

Jovens Braskem.117 

                                                 
111 O guia não estava presente nas ações apresentadas durante o 5º Fórum Mulheres em Destaque. Conforme 

comentado por Debora Gepp, a empresa percebeu a necessidade de ter um material de suporte aos responsáveis 

por conduzir o processo de recrutamento e seleção. O principal objetivo para elaboração do guia, seria manter 

um padrão de abordagem, assim como, dar conhecimento a todos os envolvidos no processo, que não serão 

toleradas discriminações na empresa.  
112 Pedi a Debora Gepp o envio do guia, contudo o mesmo não foi enviado. Debora justificou que se trata de um 

material de uso e compartilhamento restrito a área de Recursos Humanos da Braskem. 
113 Assim como o guia, os grupos de afinidade estão dentro da categoria de novas ações adotadas pela Braskem. 
114 A Braskem adotou em 2018 a nomenclatura LGBTQIA.  
115 Nomenclatura utilizada pela Braskem para nomear os funcionários que voluntariamente se candidataram para 

participar da iniciativa. 
116 Nomenclatura utilizada pela empresa para nomear seus funcionários. 
117 Entrevista realizada em dezembro de 2017 e disponível em http://jovensbraskem.com.br/noticias-

detalhe/incentivo-a-diversidade 
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Segundo informações presentes no site da Braskem, das 90 vagas abertas para apoio a 

área de Recursos Humanos na colaboração com o tema, a empresa recebeu 167 inscrições. 

Uma vez inscritos, os candidatos foram selecionados pela equipe de RH com critérios que 

buscassem garantir a representatividade por gênero, raça, localidade, cargo, dentre outros. 

Ainda de acordo com informação disponibilizada pela área de Recursos Humanos da 

Braskem, ainda não foram realizadas ações visando mapear como a ação vem sendo 

percebida118 por seu público-alvo, ou seja, seus funcionários. 

 

 

Maternidade e Paternidade (Princípio WEPs 2, 3 e 7) 

 

1. Extensão da licença maternidade de 180 dias para todas as localidades do Brasil por 

intermédio do programa Empresa Cidadã (Lei n.11.770/2008). Além disso, a partir do 

exposto na Lei nº 13.257/2016 também concedeu a prorrogação da licença-

paternidade, que foi estendida de 5 para 20 dias.  Formalização de todos esses 

benefícios em seu acordo coletivo. Situação: realizado em 2015. 

 

2. Aplicação de pesquisa para desenvolvimento de ações de apoio à gestante. Objetivo: 

direcionamento de práticas educativas, sensibilização de lideranças, desenvolvimento 

de ações de prevenção e controle de doenças. Situação: realização em 2015.  

 

 

3. Elaboração de um guia de apoio à maternidade e à paternidade visando trazer 

informações relevantes acerca da gravidez, parto, pós-parto, amamentação e primeiros 

cuidados com o bebê. Situação: realizado em 2015. 

 

 

Saúde e Segurança (Princípio WEPs 2, 3 e 6) 

 

1. Avaliação das condições de trabalho para a mulher na Braskem por meio de um 

levantamento, considerando toda a estrutura que impacta o dia a dia das mulheres. 

                                                 
118 De acordo com o informado pela equipe de RH da Braskem, a empresa ainda não realizou uma pesquisa para 

avaliar os resultados de suas ações nos seus ambientes.  
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Dentre os itens que foram avaliados estão: banheiros, vestiários, uniformes e 

transporte. Situação: realizado em 2015.  

 

2. Realização de campanhas educativas combatendo a violência contra a mulher nas 

comunidades próximas as suas instalações operacionais. Situação: previsto para                   

2016 – ação não realizada e sem nova data para realização. 

 

3. Estabelecimento de comunicação inclusiva por meio de uma parceria firmada entre a 

área de RH e a área de Comunicação, visando desestimular a ocorrência de assédio119 

verbal e moral.  Situação: início em 2015 – em andamento. 

 

4. Elaboração de um guia de comunicação inclusiva em concordância com os princípios 

da igualdade emitidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).                    

Situação: realizado em 2016.120 

 

 

Cadeia de Suprimentos (Princípio WEPs 2, 5, 6 )      

      

1. Participação da Braskem no Women Vendors Forum, evento organizado pela Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)121 e pelo Centro 

Internacional de Comércio (ITC),122 orientado para promoção de empresas lideradas 

por mulheres. O Women Vendors Forum é um evento internacional que busca 

desenvolver o empoderamento feminino, uma vez que entende que o mesmo é 

alavanca para o desenvolvimento social e crescimento econômico sustentável. 

Situação: realizado em 2015. 

 

                                                 
119 A Braskem possui ouvidoria para denúncias de assédio, o Canal Linha de Ética. As informações registradas 

pelo canal são recebidas por uma empresa independente e especializada, A ICTS (empresa de consultoria, 

auditoria e serviços em gestão de riscos). Informação disponível em: https://www.braskem.com.br/linha-de-

etica. 
120 Tive acesso ao guia via envio por e-mail a meu pedido. O guia contempla orientações gerais acerca dos 

seguintes tópicos: Qual a importância da comunicação? Gênero, Orientação Sexual, Raça, Condição física ou 

cognitiva. Além disso, o guia explica o que é assédio moral e verbal. 
121 Atua visando a promoção dos produtos e serviços brasileiros no exterior, assim como atrair investimentos 

estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. 
122 Agência conjunta da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização das Nações Unidas (ONU), 

que visa conectar empresas a mercados globais e permitir o êxito exportador de pequenas e médias empresas em 

países em desenvolvimento e em transição, por meio do desenvolvimento de tecnologias relativas à gestão de 

informações sobre comércio exterior, além de metodologias e programas de treinamento. 
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3. UMA REFLEXÃO ACERCA DO PROGRAMA DA BRASKEM 

 

 

 

Este capítulo se propõe a apresentar o processo de implementação do programa de 

diversidade na Braskem, a partir de entrevista realizada com a profissional responsável por 

dar suporte e orientar tal ação, Carmem. Além disso, pretendo refletir um pouco acerca do que 

já foi realizado pela Braskem nos últimos anos no que concerne a diversidade de gênero. O 

objetivo aqui é compreender os sentidos envolvidos nas ideias e ações em torno do programa 

empreendido pela Braskem, tendo consciência que os sentidos implicados tanto nas ideias, 

quanto ações do programa, são consequência da influência de diversos atores organizacionais.  

Nessa trajetória, uma das primeiras dificuldades encontradas foi a de me distanciar dos 

documentos corporativos que estavam sendo analisados. De forma geral, a retórica tão 

presente nos discursos nos impele a acreditar que algo é uma verdade absoluta, mas vale 

questionar até que ponto isso realmente procede. Conforme Reboul (2004, p.229), a “[...] 

retórica, em vez de ser busca sincera da verdade, não passa de inventário de argumentos e de 

sentimentos...” isto posto, a legitimação da mesma encontra-se justamente no fato de que ela 

busca se defender e não necessariamente dominar.  

Se pensarmos no momento atual pelo qual as ações voltadas para os Direitos Humanos 

e a promoção da inclusão ganharam corpo na sociedade, é possível perceber que empreender 

ações voltadas para o tema constitui, de fato, uma forma de “defesa das empresas”. Esse 

aspecto resulta em uma vantagem competitiva que pode ser utilizada a favor da empresa na 

expansão de negócios e conquista de novos mercados e investidores.  

A interdependência presente entre diversos atores organizacionais internos e externos 

à empresa possibilita a constituição de determinado “modelo de operar” (Thoenig, 2007).  

Assim, para entender a sustentação do que é proposto pelo programa de diversidade 

da Braskem no que se refere a gênero é importante iluminar as decisões que foram tomadas 

em meio à “zona de incertezas” que permeavam o processo, assim como conhecer os desafios 

da equipe que iniciou os trabalhos com o tema. O termo “zona de incertezas” é empregado 

para dar sentido ao fato de que, no momento em que foi iniciado o programa, não se sabia ao 

certo como o mesmo seria percebido por seus funcionários, majoritariamente do sexo 

masculino, havendo a possibilidade tanto de identificação com a causa defendida pela 

empresa, como a rejeição à mesma.  
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Com o objetivo de conhecer a percepção de uma pessoa externa à empresa, mas que 

esteve envolvida durante a fase inicial do projeto, foi realizada uma entrevista com Carmen 

Niethammer, que concedeu assessoria ao Grupo Odebrecht durante o trabalho de 

desenvolvimento e expansão dos programas, com foco na promoção da equidade de gênero.       

Durante a entrevista, Carmen Niethammer comentou que esteve envolvida desde o 

momento que sucede o estreitamento de relações entre o Grupo Odebrecht e o IFC até 

determinado ponto, após a realização do estudo e análise do que era factível ser implementado 

na empresa no curto, médio e longo prazo. Para Carmen Niethammer, a escolha da Braskem 

como empresa, que funcionaria como piloto para o projeto, foi um processo razoavelmente 

fácil, conforme pode ser percebido no descrito abaixo: 

 

 

O Grupo Odebrecht se comprometeu a escolher algumas de suas empresas, e 

posteriormente analisar qual dentre elas era a mais apta a servir como piloto do 

projeto que desenvolveria com o apoio de Carmen Niethammer. Foi percebido que 

a Braskem apresentava um sistema de dados muito robusto. Além disso, já contava 

com uma área de Recursos Humanos bem estruturada com ações voltadas para o 

engajamento humano e tinha talvez o principal fator necessário: o interesse de suas 

lideranças.123 

 

 

 

Após esse momento inicial de análise e ponderações acerca das opções que o Grupo 

Odebrecht detinha naquele momento, ficou decidido que o projeto deveria ser desenvolvido 

na Braskem. Tal decisão segundo Carmen Niethammer, foi fortemente motivada pelo 

interesse do alto nível hierárquico da Braskem em desenvolver o tema em seus ambientes.  

 

 

O líder 124 tem um papel decisivo como articulador e responsável pela promoção de 

mudanças. Ele possui a capacidade de mostrar as pessoas novas possibilidades, 

engajando-as de forma determinante no processo.  

 

 

 

É preciso lembrar que projetos de mudança organizacional não acontecem de um dia 

para o outro. Requerem tempo de implementação, assim como estão sujeitos a enfrentar 

                                                 
123 Nota: Realizei a entrevista com Carmen Niethammer, via ferramenta de comunicação pela internet com 

transmissão de vídeo e voz no dia 11 de janeiro de 2018. A entrevista foi realizada em inglês e traduzida 

livremente por mim. 
124 O termo líder, empregado neste trabalho, refere-se ao funcionário em cargo de direção e comando. 
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resistências. De forma geral, as mudanças ocorrem em duas dimensões: a primeira que pode 

ser percebida na mudança das estratégias elaboradas e a segunda, que ocorre, quando a gestão 

da mudança passa a ser desenvolvida pelos gestores nas diferentes divisões da empresa. Essa 

segunda dimensão carrega um caráter fortemente emocional visto que resulta do 

comportamento de pessoas e trabalha com a questão do engajamento. Outro ponto a ser levado 

em consideração é que a mudança se apresenta como um processo dinâmico, sendo assim, 

influenciada por aspectos como comportamentos, atitudes, ambientes, entre outros               

(DUCK, 2001, p.13). 

Como então iniciar o trabalho de mudança de mentalidade e de comportamento? Para 

Carmen Niethammer, um dos pontos iniciais durante o processo de construção do programa 

de diversidade da Braskem foi a análise e identificação do ambiente. Nesse processo, foram 

levantados pontos como: “Onde temos mais mulheres? Onde temos mais homens?  Onde as 

pessoas estão mais felizes e onde as pessoas estão menos felizes? E quais são algumas das 

causas para isso?” 

Para responder as questões acima, bem como, os demais questionamentos da equipe 

responsável pelo projeto, era preciso estar aonde a operação se encontrava. Sendo assim, 

conforme descrição feita por Carmen Niethammer, foram realizadas diversas visitas às várias 

unidades da empresa, espalhadas pelo Brasil, buscando coletar dados que auxiliassem no 

processo de análise. 

  

 

Rapidamente um fato realmente interessante começou a chamar a atenção de toda a 

equipe envolvida, os lugares que tinham mulheres no topo ou mais mulheres na 

liderança eram também os que tinham os maiores números de empregabilidade de 

mulheres e presença de mulheres em cargos de chefia. Além disso, identificamos 

que as unidades lideradas por mulheres tinham sala de amamentação ou lactação, 

contavam com uniformes especiais para mulheres, ou seja, a presença de mulheres 

na liderança trouxe uma perspectiva diferente para o espaço físico e para outras 

mulheres empregadas na empresa. 

 

 

 

Como resultado dessa constatação, Carmen Niethammer afirmou que foi percebido 

que talvez a replicação desse modelo seria algo factível de ser disseminado nos diversos 

ambientes da empresa e foi por essa linha de atuação que suas ações na empresa começaram.  
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Foi proposto que deveria haver uma ampliação do esforço para levar as funcionárias 

do sexo feminino (minoria na estrutura organizacional da empresa) informação e 

encorajamento à perspectiva de alcançarem cargos de liderança ou mesmo em 

cargos que elas poderiam antes não se sentir bem-vindas, mas com a provisão de 

que lhe seriam conferidos os mesmos direitos que os demais funcionários. Em suma, 

não haveria cotas ou preferências, apenas uma preocupação especial visando 

garantir que aquelas que antes eram discriminadas no passado não mais o fossem no 

futuro, assim como, que medidas concretas fossem realizadas para que todos na 

empresa ficassem cautelosos quanto a isso. Como exemplo, pode se citar, a 

implementação de salas de amamentação em diversas filiais da empresa. 

 

 

Para Carmen Niethammer, tanto a coleta de dados realizadas nas unidades 

operacionais quanto a correta utilização do sistema de dados já existente na empresa foram 

fundamentais para que a pesquisa conseguisse captar fatos que antes passavam despercebidos 

a equipe de Recursos Humanos da Empresa, um exemplo disso, está presente na forma de 

comunicação. 

 

 
Analisamos todo o material de comunicação da empresa e percebemos que o mesmo 

não retratava as mulheres, não de forma positiva pelo menos. Por exemplo, não 

identificamos fotografias de mulheres em posições de poder por exemplo. As 

mulheres eram apenas retratadas em fotos “bonitas”, mas nada além disso.  

 

 

 

Figura 19: Representação da mulher em relatórios 

 

 
 

Fonte: Foto retirada do Relatório Anual 2012, p.55, disponível em: 

http://www.braskem-ri.com.br/relatorios-anuais 
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A narrativa apresentada por meio da escolha das fotos que permeavam as capas e as 

páginas dos relatórios e materiais institucionais da Braskem são ricas fontes para acessarmos 

como era realizada a construção do papel da mulher naquele ambiente. Não é que a mulher 

não tivesse espaço, contudo, seguindo a construção social que permeava na sociedade naquele 

período, a ela era “imposto” determinado “lugar social” ou modo de agir e ser, que passava 

longe de estar em cargos de comando ou decisão. Curioso notar que esse “padrão” de 

representação da mulher se repetia de forma quase circular ao longo das publicações da 

Braskem. 

De acordo com Niethammer, o elemento mais intrigante é que fatos assim passavam 

despercebidos não só pelos homens que atuavam na empresa, mas também pelas mulheres.  

Quando questionada qual foi o maior desafio que encontrou durante sua atuação na empresa, 

Niethammer comentou: 

 

 

Posso dizer que o maior desafio que encontrei lá foi ajudar as pessoas a identificar 

que havia sim uma diferença. Não foi um processo rápido. Demorou um pouco para 

podermos desconstruir isso e mostrar uma perspectiva diferente.   

 

 

Analisando a afirmação acima, pode-se inferir o exposto por Goffman (2009, apud 

ANDRADE (2014, p.154) de que, se repetida por muito tempo, uma representação social pode 

fazer com que o ator social inserido naquela situação realmente acredite que aquela é a única 

versão ou possibilidade, realizando uma incorporação desse papel.  

Ainda segundo Niethammer, durante esse processo de desconstrução, foi decisivo o 

papel dos diretores da empresa, assim como dos demais gestores, visto que eles realmente 

passaram a se identificar cada vez mais com a causa, buscando promovê-la, o que facilitou 

em muito o trabalho de toda a equipe envolvida no projeto.  

 

 

A empresa estava muito disposta a fazer aquilo acontecer. Tanto Jorge Soto quanto 

Marcelo Arantes estavam fortemente interessados em identificar oportunidades para 

incluir outros níveis dentro da organização conforme as orientações das práticas de 

Sustentabilidade do mercado. Eu sempre penso que um dos fatores que facilitou e 

garantiu o êxito durante minha passagem pela Braskem foi o fato de que minhas 

considerações sempre foram encaminhadas em relatórios direcionados aos 

responsáveis máximos dentro da empresa pelas áreas de Sustentabilidade e Recursos 

Humanos respectivamente. Eles realmente abriram a porta para que mulheres 

chegassem em posições de diretoria e gerência dentro da empresa.  
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Outro ponto levantado durante a entrevista, foi o motivo de ter se iniciado o trabalho 

de diversidade na empresa, pela perspectiva de gênero. Carmen enumerou alguns motivos 

para essa iniciativa, mas segundo ela o mais forte deles talvez tenha sido o descrito abaixo: 

 

 

Percebemos que a maior parte das mulheres que atuavam na empresa eram jovens e 

próximas da idade que normalmente se inicia o interesse pela maternidade.  Sendo 

assim, pensarmos em realizar algo que atendesse às necessidades da maternidade. 

Isso se mostrava como essencial se quiséssemos manter esse grupo de mulheres na 

empresa e evitar a replicação de algo que era frequente segundo o sistema de dados 

da empresa: o não retorno de funcionárias mulheres ao trabalho após o período 

gestacional. 

 

 

A afirmação acima feita por Carmen Niethammer, vai ao encontro ao exposto por 

Bruschini e Puppin, (2004, p.108), de que o processo de inserção e permanência de mulheres 

em atividades remuneradas é altamente impactado pela maternidade, especialmente nos 

primeiros anos de vida dos filhos. 

 

 

A presença de filhos pequenos continua sendo um fator que dificulta a ocupação 

feminina. Em 1998, as taxas de atividades das mães são muito mais quando os filhos 

têm menos de 2 anos (47%), ou entre 2 e 4 anos (58%), em comparação àquelas das 

mães de filhos maiores, que giram entre 62% e 65%.  
 

 

Ao final de 2013, após a introdução do sugerido por Niethammer, a Braskem 

apresentava 21,0% do seu efetivo composto por mulheres. 125 Avançando um pouco no tempo 

e analisando o ano de 2016, percebe-se que a Braskem manteve esse mesmo percentual ao 

final do ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Dados presentes no relatório anual da empresa referente ao ano de 2013.  
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Figura 20: Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de liderança de 2013 a 2016. 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Braskem, a pedido que fiz. 

 

 

 Os dados apresentados acima, representam um avanço, quando comparados aos dados 

do ano de 2006,126 ano em que a Braskem passou a reportar publicamente seus resultados 

sociais. A principal diferença127 percebida encontra-se no percentual de mulheres ocupando 

cargos de chefia (11,1% em 2006 contra 22,0%128 ao final de 2013). Na análise do período 

compreendido entre 2013 e 2016, conforme demonstrado na tabela a seguir, percebe-se um 

aumento principalmente nos cargos de Especialistas, Gerentes e Direção. 

 

 

 

                                                 
126 Cabe destacar, que foi a partir do relatório anual de 2006, que a Braskem incluiu o modelo de balanço social 

proposto pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e passou a evidenciar não apenas os 

resultados financeiros, mas também os resultados sociais. O Ibase é uma organização de cidadania ativa, sem 

fins lucrativos, fundada pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, em 1981, e que em 1997 lançou o primeiro 

balanço social, documento que tinha como principais características a simplicidade e a facilidade para comparar-

se informações de diferentes empresas, ou de um ano para outro na mesma empresa.  Para Vasconcelos (2003), 

o balanço social tem potencial para promover a avaliação das práticas empresariais, e de suas oportunidades de 

melhoria, desde que não se limite a reproduzir um relato dos impactos sociais e programas da empresa. O modelo 

de balanço social proposto pelo Ibase foi utilizado pela Braskem durante um pequeno intervalo de tempo, durante 

os anos de 2006 a 2008. Os anos compreendidos durante esse período ficaram marcados por iniciar o 

acompanhamento de evidências não apenas de caráter financeiro, mas também sociais. Uma das vantagens do 

modelo de balanço social, observada durante a análise e comparação desses relatórios, é o que o mesmo fornecia 

um quadro que mantinha as mesmas categorias de análise e só se atualizava ano após ano. A partir de 2009, foi 

iniciado o modelo baseado na estrutura da Global Reporting Initiative (GRI) que vigora até os dias atuais na 

empresa. Nos últimos anos, a elaboração de balanços sociais a partir da estrutura GRI ganhou força no Brasil, 

impulsionada principalmente pelo fato da metodologia oferecer critérios reconhecidos internacionalmente, os 

quais levam em consideração aspectos da sustentabilidade econômica, social e ambiental das empresas. O 

método GRI, diferentemente do proposto pelo Balanço Social, flexibiliza a apresentação de resultados deixando 

a critério da empresa a escolha de quais indicadores mostrar a cada ano, com o argumento da materialidade. 
127 Total de mulheres no efetivo total (2006: 635 mulheres; 2016: 1.279 mulheres). Fonte: Relatório anual 2006 

e relatório anual 2016, disponíveis em: http://www.braskem-ri.com.br/relatorios-anuais/ 
128 Informação fornecida pela área de Recursos Humanos da Braskem a pedido que fiz, uma vez que no relatório 

anual do ano em questão, não foi informado esse dado. 

2013 201
4 

201
5 

2016 
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Tabela 7: Presença das mulheres na Braskem por cargo 

2013 2014 2015 2016 CARGO 

59% 60% 60% 59% Analistas e Assistentes 

28% 28% 29% 29% Eng. Químicas e Pesquisadoras 

5% 5% 5% 5% Operadoras 

33% 35% 32% 39% Especialistas 

0% 0% 0% 0% 

Coordenadoras Técnicas                             

(Operação Industrial e 

Manutenção)129 

24% 25% 25% 24% Coordenadoras (Outras áreas) 

21% 22% 24% 25% Gerentes 

10% 10% 15% 16% Diretoras130 

0% 0% 0% 0% Vice-Presidência 

0% 0% 0% 0% Presidência 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Braskem, a pedido que fiz.131 

 

Mesmo com esse significativo avanço no número de mulheres em cargos de decisão 

quando comparado ao ano de 2006, não é possível negligenciar o afunilamento que ocorre na 

empresa, especialmente à medida que se avança para os níveis de decisão e poder, 

principalmente a partir do nível gerencial de coordenação. Tal situação corrobora estudo 

publicado pela OIT132 (2017), que afirma que apenas de 5% a 10% das instituições no Brasil 

são chefiadas por mulheres.   

Tendo como referencial o tempo decorrido para que a Braskem conseguisse chegar no 

percentual de presença de mulheres visto atualmente, percebe-se o grande trabalho que a 

empresa tem pela frente em produzir uma mudança significativa, nem que para isso, tenha que 

                                                 
129 A empresa ainda não teve mulheres atuando em Operação Industrial e Manutenção como Coordenadoras 

Técnicas. 
130  A diretoria citada aqui não pertence ao grupo diretoria executiva, citado na página 50 (que responde ao 

Conselho de Administração da Braskem). 
131 Procurei em todos relatórios anuais da empresa, contudo nenhum trouxe uma quebra tão detalhada. 
132  Informação disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mulheres-ganham-

espaco-no-mercado-de-trabalho. 
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se utilizar de medidas que ainda enfrentam muita resistência, tanto dentro, como fora da 

Braskem, como por exemplo, o uso de cotas. Mas fica a questão: conseguiria o discurso de 

criação de cotas, ganhar voz em um ambiente majoritariamente masculino e que ainda carrega 

fortes traços do machismo tão presente na cultura brasileira? 

Para responder a essa questão, primeiramente deve-se buscar identificar o fato que 

explica a ainda singela participação de mulheres em cargos de chefia na Braskem. Uma 

possibilidade é que a justificativa reside na questão do viés de gênero,133 dado que para um 

grupo composto majoritariamente por homens, a escolha de uma mulher como substituta é 

possível, porém pouco provável, conforme verificado por Lee (2005). O autor afirma, 

mediante estudos de psicologia social, que a ação natural do ser humano, de buscar categorizar 

semelhanças e seus vieses, pode ter como consequência a perpetuação da confiança de pessoas 

em estereótipos, causando com isso discriminação e refletindo na forma como as pessoas 

processam e sistematizam134 as informações acerca de outros indivíduos. Essa sistematização 

de informações, a partir de características semelhantes, tende a se manifestar, por exemplo, 

em momentos como a escolha de um candidato para determinada vaga durante um processo 

de seleção ou mesmo em uma avaliação de possíveis candidatos a uma promoção.  

No caso do processo de seleção, o que se observa hoje na Braskem, pelo menos em 

cargos iniciais de entrada na empresa, é a alta representatividade de mulheres. Tal informação 

pode ser percebida com a análise da evolução percentual de mulheres nos cargos de aprendiz 

e estágio universitário, conforme demonstrado abaixo. 

 

Figura 21: Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de entrada na empresa                

(Aprendiz) de 2013 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Braskem, a pedido que fiz 

 

                                                 
133 Além do viés de gênero, pode-se identificar também o viés inconsciente. 
134 Um ponto a ser observado é que esse processo de discriminação a partir vieses inconscientes, não acontece 

de forma intencional pelo indivíduo, mas sim se apresenta como resultado do meio no qual o mesmo está inserido. 

Referência: “Vieses inconscientes, equidade de gênero e o mundo corporativo: lições da oficina ‘vieses 

inconscientes’”. Publicação realizada pela ONU Mulheres em parceria com Insper, Movimento Mulher 360, 

PwC Brasil e ONU Mulheres. Disponível em:                                                            

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Vieses_inconscientes_16_digital.pdf 

2013 2014 2015 2016 
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Figura 22: Evolução Percentual (%) de mulheres em cargos de entrada na empresa                                  

(Estágio Universitário) de 2013 a 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Braskem, a pedido que fiz. 

 

 

Mesmo que os dados135 apresentados acima tenham caráter positivo, também é preciso 

que percentuais assim sejam percebidos em cargos de poder e decisão. 

 

 

3.1 ANÁLISE DOS “SÍMBOLOS” DE PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE DIVERSO 

 

 

De maneira intencional ou não, as empresas utilizam a linguagem e um vocabulário 

próprio para influenciar percepções, sentimentos e crenças por meio de um discurso que está 

impregnado pelo contexto social, buscando assim a aprovação e o apoio da sociedade para a 

continuidade dos seus negócios, assim como, alcance de seus objetivos.  

 Conforme tão bem pontuado por Citelli (2004), a linguagem institucional não é 

ingênua. Acreditar que essa mesma linguagem não possui um poder simbólico forte é fechar 

os olhos para a realidade que cerca a sociedade, conforme tão bem descrito por Bourdieu, ao 

afirmar que o “poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (1989, p.7 e p.8).  Isto posto, deve-se considerar que o poder simbólico, assim como 

a categoria gênero são construções sociais, ou seja, são constituídos de forma a exercer um 

poder estruturante sobre determinadas categorias. Ainda conforme Bourdieu, nesse contexto 

de exercício de um poder simbólico, os símbolos seriam os instrumentos que tornariam 

possível o consenso responsável por reproduzir determinada ordem social. 

                                                 
135 A análise dos dados da Braskem para os grupos Aprendiz e Estágio Universitário está em linha com o proposto 

no Relatório Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas 

realizado pelo Instituto Ethos em 2016 e apresentado neste trabalho na página 21. 

2013 2014 2015 2016 
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Com base nessas premissas, afirma-se que os selos e prêmios podem ser considerados 

como componentes da constituição de símbolos que configuram determinado campo. 

A certificação por meio de um selo produz agendas positivas, internas e externas para 

a empresa, assim como confere visibilidade no meio empresarial e promove alinhamento com 

organismos internacionais. O ponto chave da questão não é que as certificações, entendidas 

aqui como símbolos, não sejam capazes de produzir efeitos nas empresas, mas sim até que 

ponto são realmente capazes de estimular a ação. É preciso ter em mente que tanto os selos 

como os prêmios concedidos para as empresas que se destacam na questão da equidade de 

gênero são construções produzidas no mundo corporativo, para o mundo corporativo. Sendo 

assim, é preciso interpretá-los com olhar crítico.  

Participar de programas como o Pró-Equidade de Gênero, por exemplo, é uma forma 

de auferir o envolvimento e o interesse da empresa em trabalhar a equidade em seus 

ambientes, e promover um ambiente inclusivo, contudo não pode ser a única forma de 

mensuração das ações realizadas pela mesma. Dentre os outros elementos que também podem 

se apresentar como símbolos, estão os documentos normativos da empresa, que versam sobre 

o tema, pois  

 

 
Os <<sistemas simbólicos>>, como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O 

poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma 

ordem [..] supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, 

<<uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 

possível a concordância entre as inteligências (BOURDIEU, 1989, p.9). 

 

 

 

No material institucional da empresa, de divulgação do programa de diversidade136 se 

apresentam os motivos para que seja trabalhada a diversidade. O discurso é construído 

considerando tanto as relações sociais como os sistemas de conhecimento e crença e, por isso 

mesmo, consegue gerar empatia. Conforme enunciado por Fairclough (2008), discursos 

possuem a capacidade de ultrapassar o texto explícito e são também uma forma de representar 

o conjunto de processos, relações e estruturas, pensamento, sentimentos e crenças.  

 

 

 

                                                 
136 Material fornecido pela empresa, a pedido que fiz. 
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Figura 23: Motivação afirmada pela Braskem para que a mesma trabalhe as frentes de 

diversidade 

 

  

Fonte: Encarte de divulgação do programa de diversidade da empresa. 

 

 

De forma sintética, o texto mostrado na figura acima leva o leitor a refletir sobre como, 

por meio de uma construção social e histórica, foi determinado que os homens eram os 

indivíduos aptos a decidir e chefiar. E as organizações, como reflexo da sociedade, acabaram 

por espelhar tal construção e replicaram a mesma em seus ambientes, sendo que essa 

característica ainda é bastante presente nas empresas, mesmo com iniciativas como o 

Programa analisado nesta dissertação. Ao realizar a perguntar, “Por que trabalhamos estas 

frentes?”, a empresa busca mostrar ao leitor as motivações que a levaram a discutir o tema da 

diversidade, assim como o quanto ações nesse sentido são necessárias. Fica evidente que esta 

não deixa de ser uma forma de sensibilização produzida pela empresa com o aval de sua 

diretoria e replicada para seu público-alvo por meio do apoio conferido pela equipe de 

Recursos Humanos.  

  Galbraith e; Lawler (1995) destacam o papel do profissional de Recursos Humanos 

nesse sentido, ao descrever sobre a participação dos mesmos no desenvolvimento de 

estratégias, que tenham por finalidade promover as mudanças necessárias tanto no desenho 

dos processos, como na aceitação de determinadas ações ou práticas nos seus ambientes de 

atuação. 

Dentre os eixos de atuação do profissional de Recursos Humanos da Braskem, no que 

concerne a diversidade, infere-se, a partir das conversas137 realizadas com Debora Gepp, que 

cabe aos profissionais: 

                                                 
137 Conversas realizadas por telefone com Debora Gepp no período compreendido entre janeiro de 2017 e outubro 

de 2017. 
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• Comunicar, engajar e conscientizar lideranças e todos os demais funcionários 

acerca da importância da promoção da diversidade;  

• Promover o alinhamento das práticas internas da empresa com instituições 

promotoras da diversidade; 

• Garantir que os aspectos relacionados às práticas que visem a diversidade 

estejam presentes na agenda estratégica da empresa; 

• Garantir que a justiça esteja sendo praticada em todos os ambientes nos 

processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e 

remuneração; 

• Garantir um ambiente de trabalho em que toda forma de comunicação esteja 

alinhada com as premissas de não discriminação; 

• Monitorar os indicadores de “Pessoas”, buscando identificar nos mesmos, 

pontos críticos para os quais o trabalho deva ser direcionado; 

• Promover a disseminação do conceito de diversidade em todas as políticas 

organizacionais; 

 

É preciso atentar que construir e manter um ambiente favorável a diversidade não 

apenas demanda esforço da equipe de Recursos Humanos da empresa, como também exige 

um interesse da diretoria em realmente estar disposta a promover mudanças e descontruir tudo 

que até o momento “sempre foi realizado de determinada forma”. Carmen Niethammer, em 

suas declarações, corrobora tal fato ao afirmar que o apoio da diretoria foi fator decisivo para 

que a mesma tenha conseguido avançar com as ações na Braskem, durante o período em que 

prestou consultoria a empresa. 

De forma análoga, a promoção do ambiente favorável, a construção e a inclusão de 

documentos normativos voltados para a promoção da diversidade exige esforço e interesse 

tanto da equipe de Recursos da Empresa, quanto da alta hierarquia organizacional em 

estabelecer uma ordem nesse sentido. 

Atualmente, ainda é relativamente baixo o número de empresas que estabelece 

políticas de gênero ou políticas de equidade de gênero e a Braskem encontra-se neste grupo. 

Apesar de não ter instituído um documento direcionado ao tema, a Braskem revisou seus 

principais documentos normativos e incluiu tópicos referentes a equidade nos mesmos, 

exemplo disso, são as transcrições abaixo retiradas da política de conformidade da empresa. 

Essa tratativa pode ser considerada um avanço, principalmente se tomado como cenário o 
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ambiente corporativo brasileiro, no qual as ações voltadas à promoção da diversidade ainda 

são poucas e as empresas de modo geral ainda não estão capacitadas138 para trabalhar o tema. 

 

Figura 24: Orientações acerca do ambiente de trabalho 

 

Fonte: Política de conformidade da empresa, disponível no site da Braskem em:                                     

http://www.braskem-ri.com.br/conformidade. 

 

Figura 25: Orientações acerca de oportunidades 

 
 

Fonte: Política de conformidade da empresa, disponível no site da Braskem em:                                

http://www.braskem-ri.com.br/conformidade. 

 

Figura 26: Tratamento conferido pela empresa ao assédio moral e sexual  

 

Fonte: Política de conformidade da empresa, disponível no site da Braskem em:                                   

http://www.braskem-ri.com.br/conformidade. 

 

                                                 
138 A formação dos profissionais de Recursos Humanos no Brasil ainda não contempla, de modo geral, a 

complexidade de conceitos para tratar o tema diversidade. 
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Segundo os dados que foram passados pela equipe de Recursos Humanos, a empresa 

almeja no médio prazo, criar diretrizes para cada frente de atuação da empresa, considerando 

objetivos específicos para cada uma.  

Políticas, normas e procedimentos são termos comumente utilizados no ambiente 

corporativo. Contudo, tais documentos apresentam significados e aplicações que os 

distinguem. Por política, entende-se o conjunto de conceitos e princípios, que norteiam a 

atuação da empresa e a tomada de decisão da alta administração da mesma. Enquanto que 

diretrizes compreendem recomendações ou orientações. Isto posto, infere-se que instituir uma 

política carrega tanto um simbolismo, quanto confere solidez ao plano de ação desenvolvido 

pela companhia.  

Ao optar por não instituir uma política específica de equidade de gênero, mas apenas 

incluir o tema nas demais políticas da empresa, a empresa abre mão da oportunidade de 

fortalecer seu posicionamento frente ao tema, junto com seus funcionários e demais partes 

interessadas, e também de iniciar um novo ciclo na luta pela equidade de direitos dentro da 

companhia. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 
Os fatos são obstinados, e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações 

ou o imperativo de nossas paixões, eles não podem alterar o estado dos fatos e da 

evidência. 

John Adams 

 

 

 

 A inserção das mulheres no mercado de trabalho brasileiro ampliou-se de forma 

significativa nos últimos anos. Contudo, as ações realizadas ainda não foram suficientes para 

garantir a ascensão e reconhecimento das mesmas no mercado de trabalho. Grosso modo, as 

mulheres continuam submetidas à segregação setorial e ocupacional, ficando restritas a 

posições medianas e dificilmente alcançando posições de decisão ou poder em grandes 

corporações.  

Nessa conjuntura, torna-se necessário, que cada vez mais ocorra o incentivo a políticas 

públicas e políticas empresariais visando não apenas a promoção de novas condições de 

trabalho, mas também o estabelecimento de avanços nas questões de direito e cidadania. 

Contudo, o que se presencia hoje, tanto a nível de políticas públicas, quanto políticas 

empresariais, são ações pontuais e mitigatórias, colocadas em prática visando suprir a falta de 

um aparato legal que ofereça oportunidades equivalentes a todos, independentemente de 

gênero, cor, etnia ou orientação sexual. 

Isto posto, não se pode deixar de mencionar a atuação e esforços promovidos pela 

Secretaria de Políticas para as Mulheres que, mesmo com suas limitações, teve papel 

significativo no fortalecimento de práticas voltadas para um ambiente pautado na equidade, e 

isso inclusive no setor privado. 

O que se percebe hoje é que, embora existam diferenças de ordem semântica, os 

discursos empresariais no Brasil sempre buscam por vantagem competitiva. A Braskem, de 

forma semelhante, estabelece sua estratégia de atuação pautada na obtenção dessa vantagem 

que perpassa tanto a gestão estratégica de recursos humanos quanto a responsabilidade social 

empresarial da empresa.  

A experiência da Braskem na condução de ações voltadas à diversidade, especialmente 

a de gênero, mostra padrões e resultados comuns as demais empresas brasileiras que estão 

trabalhando o tema. Todavia também apresenta singularidades, especialmente por conta do 

setor de atuação da empresa, marcado por carregar um passivo histórico de não participação 

de mulheres. 
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O estudo aqui apresentado buscou analisar as ações empreendidas pela Braskem por 

meio de seu programa de diversidade, assim como o discurso utilizado pela empresa para 

justificar suas ações e a tratativa dada a questão de gênero. A partir disso, chegou-se às 

seguintes conclusões: (a) o modelo utilizado atualmente pela Braskem, apesar dos esforços, 

ainda falha ao não conseguir promover uma mudança expressiva no número de mulheres 

presentes na empresa, bem como em cargos de direção; (b) ainda que certos avanços tenham 

sido realizados, a empresa ainda possui um longo caminho a ser trilhado visando ter um 

ambiente efetivamente livre de preconceitos; (c) a baixa avaliação crítica das práticas adotadas 

pela empresa acaba por reduzir as chances de aprimoramento do programa de diversidade;                 

(d) é preciso destacar a proatividade da equipe de recursos humanos e da estrutura hierárquica 

da empresa em promover o debate no meio empresarial, assim como fomentar ações voltadas 

para a inclusão e a diversidade; (f) é preciso levar em consideração que o Programa 

implementado pela Braskem é muito recente, sendo assim é compreensível que muitas de suas 

ações ainda precisarão de mais tempo para serem consolidadas. 

Todavia, reconheço que o estudo apresentado poderia ter avançado em alguns 

aspectos, que tem o potencial para serem trabalhados em um estudo futuro sobre o tema. Seria 

interessante, por exemplo, adicionar à análise a percepção das pessoas atingidas pelo proposto 

no programa de diversidade da Braskem. Um outro ponto que poderia ser desenvolvido, seria 

buscar explicar as dimensões envolvidas na implantação do programa de diversidade a partir 

da percepção de outros agentes que participaram do processo.  

Mesmo tendo o exposto acima em mente, acredito que as percepções individuais 

apresentadas aqui constroem um caminho crítico na busca por uma compreensão mais rica de 

como pode ser realizada a inserção de ações voltadas à promoção da equidade de gênero 

dentro do ambiente corporativo. Felizmente, muitas das dicotomias existentes no universo 

corporativo estão perdendo força e dando lugar a abordagens pautadas na integração.  

Nesse sentido praticamente já não se existe a necessidade de se favorecer o “ou” em prejuízo 

do “e”.  

Espera-se que as indagações levantadas neste trabalho possam funcionar como uma 

ferramenta útil não apenas à Braskem, mas a todas as empresas que estejam em busca de se 

qualificar para trabalhar a inclusão e a equidade em seus ambientes. É urgente que não apenas 

a Braskem, mas também outras organizações instiguem reflexões em seus ambientes, não 

apenas sobre a inclusão de mulheres, mas também considerando a possibilidade de ascensão 

das mesmas. 
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ANEXO 1 

 

 

Dentre os prêmios e reconhecimentos conquistados pela empresa até dezembro de 2016, estão: 

 

2016 

2. Menção honrosa na categoria grandes empresas prêmio WEPs Brasil – Empresas 

empoderando mulheres. O prêmio WEPs Brasil – empresas empoderando mulheres 

tem como objetivo incentivar e reconhecer os esforços das empresas que possuem 

práticas, programas e ações de promoção da cultura da equidade de gênero e 

empoderamento da mulher.  

3. Na área de diversidade, listada em nono lugar, dentre as empresas mais bem avaliadas 

pelas mulheres no mercado de trabalho, de acordo com pesquisa realizada pelo site 

Love Mondays, especializado em avaliações de carreiras. O levantamento, realizado a 

partir de 12 mil entrevistas, considera um total de 200 empresas, sendo a Braskem a 

única de seu setor a ser listada. 

  2015 

4. Listada no ranking “Melhores empresas para começar a carreira” do Guia Você S/A, 

balizado pela Fundação Instituto de Administração (FIA-USP) e pela Cia. de Talentos, 

empresa de referência na seleção e no recrutamento de profissionais em início de 

carreira. 

2014  

5. Guia Época Negócios 360°: Prêmio que contempla a avaliação de práticas de Recursos 

Humanos, capacidade de inovar, responsabilidade socioambiental, visão de futuro e 

governança corporativa.  

6. Melhores empresas para a liderança: uma das dez melhores do Brasil na formação de 

lideranças, de 100 empresas avaliadas pela consultoria de gestão de negócios Hay 

Group. 

7. Top Ser Humano da ABRH – RS: uma das empresas vencedoras do prêmio da 
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Associação Brasileira de Recursos Humanos, pelo trabalho em cultura organizacional 

e apresentação de práticas e resultados obtidos. 

2013 

8. Guia Época Negócios 360º: primeiro lugar no ranking setorial. Prêmio que contempla 

a avaliação de práticas de recursos humanos, capacidade de inovar, responsabilidade 

socioambiental, visão de futuro e governança corporativa. A empresa também obteve 

a 15º colocação entre as 250 maiores empresas selecionadas pelo guia.  

• Prêmio Ser Humano 2013: concedido durante o 39º congresso nacional sobre gestão 

de pessoas (CONARH). 

• Revista Gestão RH: entre as 100 Melhores empresas em IDHO – Indicador de 

desenvolvimento humano organizacional – e as 50 melhores empresas em cidadania 

corporativa.  

2012  

• Guia Época Negócios 360º: primeiro lugar no ranking setorial. A Braskem foi avaliada 

pelo desempenho financeiro, governança corporativa, inovação, visão de futuro, 

práticas de RH e responsabilidade socioambiental. A empresa também obteve a 15ª 

colocação entre as 250 maiores empresas selecionadas pelo guia.  

• Prêmio Ser humano Luiz Tarquinio: Prêmio concedido pela Associação Brasileira de 

Recursos Humanos a empresas que promovem iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento das pessoas dentro e fora das organizações. 

2010 

• Listada entre 100 melhores empresas em cidadania corporativa da RH & Gestão 

Editora. 

2008 

• Gestão RH Especial em IDHO – Eleita pelo segundo ano consecutivo, como uma das 

melhores empresas do Brasil em IDHO – Índice de desenvolvimento humano 

organizacional.  
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ANEXO 2 

 

 

 

Perguntas pessoais 

 

• Há quanto tempo você trabalha no IFC? 

• Qual é a sua função no IFC? 

• Há quanto tempo você atua nessa função? 

 

Perguntas sobre a consultoria prestada à Braskem. 

 

1) Você pode me contar sobre a origem dos serviços de consultoria prestados por 

você a Braskem? Como isso começou? Eu sei que existiu uma parceria entre 

Braskem e IFC. Como isso funcionou? Você poderia explicar com mais detalhes? 

2) Por que o IFC fez essa aproximação com a Braskem? Como isso está relacionado 

com o início do programa de diversidade da mesma? 

3) Em sua opinião, por que a diversidade se tornou importante para a Braskem? Você 

acredita que alguma influência externa contribuiu para isso? (Como por exemplo, 

políticas governamentais). 

4) Como foi estruturado o programa de diversidade da Braskem?  

5) Quais foram os principais objetivos do programa da Braskem inicialmente? 

6) Você poderia falar sobre alguns dos destaques e também alguns dos desafios do 

programa durante sua introdução? 

7) Você acompanhou o progresso do programa de diversidade na Braskem?  

8) Como você avalia o desempenho da Braskem na questão da diversidade? Você 

poderia comparar as principais diferenças entre o momento em que o programa 

foi introduzido e o momento atual? 

9) Como você avalia o desempenho da Braskem na questão da equidade de gênero? 

10)   A Braskem optou por não introduzir uma política de diversidade. Na sua opinião, 

quão efetivo é o estabelecimento de políticas de diversidade nos dias atuais? Você 

acredita ser importante formalizar a política por meio de um documento? Se sim, 

por que você considera esta ação importante? 

11)  Se você pudesse dar um conselho a Braskem, qual seria para inspirar mais ações 

em favor da diversidade?  


	DISSERTAÇÃO_EQUIDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE CORPORATIVO (2)
	Assinaturas e ficha
	Assinaturas e ficha
	DISSERTAÇÃO_EQUIDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE CORPORATIVO (2)

