
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO 
 

2005-2013 

 
 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE  
 

 

 

 

 

ANDREA ROSA BELLO 
Rio de Janeiro – 2014 



 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - EBAPE 

 

 

ANDREA ROSA BELLO 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO 

2005-2013 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

da Fundação Getúlio Vargas. 

Orientador: Prof. Dr.Francisco Gaetani 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2014 



 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 

 

 

Bello, Andrea Rosa 

    A evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero : 2005-2013  / Andrea Rosa 

Bello. – 2014. 

    61 f.  

 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

 Orientador: Francisco Gaetani. 

 Inclui bibliografia.  

 

1. Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça (Brasil). 2. Políticas 

                  públicas. 3. Administração de pessoal. 3. Cultura organizacional. I. 

                  Gaetani, Francisco. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de 

                  Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título.   

 

                                                                                    CDD – 658.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas avós, mãe, irmã, filhas e a todas as 

mulheres que sonham, lutam, buscam e contribuem 

para uma sociedade onde exista equidade de 

gênero. 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais, Rosa e Daniel, por ensinarem a mim, a meu irmão e minha irmã a 

respeitarmos todas as pessoas, independente de credo, etnia, classe social ou gênero, sendo 

sempre exemplos de ética e de valores. 

Agradeço ao meu irmão Alexandre e à minha irmã Cristiana, pelo companheirismo de toda 

vida. 

Agradeço às minhas filhas, Isabela e Anna Carolina, pela compreensão das horas ausentes e 

por serem minha permanente fonte de inspiração.  

Agradeço ao meu marido, Leandro, pelo apoio incondicional, pela compreensão, por acreditar 

em mim e me incentivar em todos os momentos. 

Agradeço à Rejane por cuidar de minhas filhas na minha ausência, dando-me tranquilidade 

para enfrentar os desafios de cada dia. 

Agradeço ao Prof. Dr. Francisco Gaetani, por sua orientação sempre sábia e empática.  

Agradeço à Profa. Dra. Alketa Peci, pela coordenação do MAP atenta a cada aluna e aluno. 

Agradeço às professoras, aos professores, funcionárias e funcionários da EBAPE/ FGV que se 

dedicam diariamente ao ensino de excelência em Administração Pública. 

Agradeço às alunas e aos alunos do MAP 2012 pelo companheirismo e o compartilhamento 

de tantas experiências e vivências.  

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A divisão sexual do trabalho é algo que ainda predomina no mercado laboral e nas 

organizações. As diferenças entre os salários pagos a homens e mulheres em funções 

análogas, a maioria de homens presentes nos altos cargos de liderança e de tomada de decisão, 

a miséria relacionada à dificuldade de acesso das mulheres à saúde e à educação são alguns 

fatores que justificam a importância das políticas de empoderamento para as mulheres. Neste 

sentido, desde 2005 vem sendo implementado o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 

da Secretaria de Políticas para Mulheres, cujo objetivo principal é combater as desigualdades 

entre os gêneros e as raças, promovendo boas práticas no mundo do trabalho, em 

organizações públicas e privadas. Essa pesquisa aborda, de forma sucinta, a evolução deste 

programa por meio da concessão do Selo Pró-Equidade às Organizações Públicas e Privadas, 

no período de 2005 a 2013. 

 

Palavras-chave: políticas públicas, equidade de gênero, cultura organizacional e gestão de 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The sexual division of labor is something that still prevails in the labor market and in 

organizations. The difference between male and female earnings for similar positions, men’s 

presence in the majority of leadership and decision-making positions, women’s poverty 

related to lack of access to health and education, are some factors that justify the importance 

of women’s political empowerment. In this regard, since 2005, the Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça (Gender and Race  Pro-Equality Program) has been implemented by the 

Secretaria de Políticas para Mulheres (Secretariat for Women’s Policies), whose main 

objective is to combat inequalities between genders and races, promoting good practices in 

workplace in public and private organizations. This research discusses briefly the evolution of 

this program by means of awarding the Selo Pró-Equidade (Pro-Equality Seal) to public and 

private organizations in the period of 2005-2013. 

 

Keywords: public policy, gender equality, organizational culture and people management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Introdução 

É na fase de recrutamento e seleção que começam as dificuldades em relação à equidade entre 

os gêneros nas organizações. Muitas vezes, há critérios subjetivos de discriminação entre 

mulheres e homens, predominando a inclinação para contratação com carteira assinada de 

homens como demonstra o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 1 - Percentual de assalariamento com e sem carteira assinada com recorte de gênero 
Fonte: IBGE. Pnad. Elaboração DIEESE 2011

1
 

De acordo com o Anuário 2011 do Dieese, as mulheres estão mais concentradas no setor de 

serviços sociais, domésticos saúde e educação básica, embora a renda média de negros e 

mulheres tenha aumentado na última década, o indivíduo branco do sexo masculino ainda é 

melhor remunerado. Quando se combinam gênero e raça, as diferenças na contratação com 

carteira assinada e as de remuneração tornam-se ainda mais evidentes. De fato, o recorte de 

gênero e raça “mulher negra” configura-se o extrato mais vulnerável do mercado de trabalho e 

da sociedade:  

                                                           
1
 Nota: (1) Taxa de assalariamento total: proporção dos assalariados (empregados, funcionários públicos 

estatutários, militares e trabalhadores domésticos) no total de ocupados; (2) Com carteira assinada: proporção 

dos assalariados com carteira (empregados com carteira, funcionários públicos estatutários, militares e 

trabalhadores domésticos com carteira) no total de assalariados. 
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Figura 2 - Percentual de assalariamento com recorte de gênero e raça 
Fonte: IBGE. Pnad. Elaboração DIEESE 2011

2
 

 

 

Figura 3 - Média salarial com recorte de gênero e raça 
Fonte: IBGE. Pnad. Elaboração DIEESE 2011

3
 

 

Desta forma, entende-se como estratégico que a SPM tenha concentrado as ações a serem 

implementadas pelas organizações que decidam aderir ao Programa Pró-Equidade de Gênero 

nos eixos da Cultura Organizacional e de Gestão de Pessoas. (SPM, 2013). 

                                                           
2
 Nota: (1) Taxa de assalariamento total: proporção dos assalariados (empregados, funcionários públicos 

estatutários, militares e trabalhadores domésticos) no total de ocupados: (2) Com carteira assinada: proporção 

dos assalariados com carteira (empregados com carteira, funcionários públicos estatutários, militares e 

trabalhadores domésticos com carteira) no total de assalariados; (3) Brancos e amarelos; (4) Pretos e pardos. 

3
 Nota: (1) Valor médio de salários de setembro de cada ano. Obs.: Negros = pretos e pardos; Não negros = 

brancos e amarelos. 
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No Brasil, desde 2003, as políticas de gênero e diversidade ganharam destaque e, no caso das 

mulheres, uma secretaria própria. Em 2010, somou-se à estrutura da Presidência da República 

do Brasil a Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM. 

 

A Secretaria é responsável pela implementação de políticas públicas voltadas para, entre 

outras finalidades, “incrementar a participação igualitária, plural e multiracial das mulheres 

nos espaços de poder e decisão, em nível nacional e regional”, conforme a Declaração para a 

Promoção da Igualdade de Gênero e a Proteção dos Direitos das Mulheres (SPM, 2011, p. 2). 

 

Há, inclusive, dentro da estrutura da SPM, a Secretaria de Avaliação de Políticas e Autonomia 

Econômica das Mulheres – órgão singular, voltado para, entre outros aspectos, a formulação 

de políticas, desenvolvimento, implementação e apoio a programas e projetos para as 

mulheres nas áreas de trabalho, empreendedorismo e autonomia econômica, como o Programa 

Pró-Equidade de Gênero, que convida organizações públicas e privadas a refletirem e 

discutirem a temática de gênero no mundo do trabalho a partir da constituição de um Comitê 

interno para tratar de tal temática e implementarem um plano de ação cujo objetivo principal é 

promover mudanças na cultura das organizações, extinguindo todas as formas de 

discriminação na cadeia de procedimentos de gestão de pessoas, dando visibilidade àquelas 

que atingem tal objetivo, a partir de uma certificação – o Selo Pró-Equidade de Gênero (SPM, 

2013). 

 

Além do Programa Pró-Equidade de Gênero, o Governo Federal brasileiro vem atuando como 

fomentador de boas práticas corporativas, promovendo e desenvolvendo ações em diversos 

segmentos da administração federal que visam diminuir as assimetrias econômicas, políticas e 

sociais entre homens e mulheres. A designação de mulheres para assumirem cargos de 

confiança no alto escalão da esfera federal também contribuiu para dar visibilidade às 

questões de equidade de gênero e somam-se às ações desenvolvidas pela SPM, demonstrando 

um realinhamento da postura do poder público e um esforço em promover a sinergia entre tais 

ações. 

 

A presente investigação pretende apresentar o Programa Pró-Equidade de Gênero dentro de 

tal contexto, a partir de sua evolução no período de 2005 a 2013. Para tanto, faz-se necessária 

a resposta à pergunta: 
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 Como se deu o processo de evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero em suas 

quatro primeiras edições?  

 

Neste sentido, serão abordadas, em primeiro lugar, a conceituação e a evolução dos estudos de 

gênero, com o objetivo de contextualizar a situação das mulheres no mercado de trabalho e os 

obstáculos culturais deste, de cultura organizacional e gestão de pessoas. Em segundo, serão 

abordados os resultados das quatro primeiras edições do Programa Pró-Equidade de Gênero, 

destacando-se os reflexos deste nos dados apresentados nos balanços sociais das organizações 

que foram certificadas desde 2005, com o Selo Pró-Equidade. 

 

1.2. Objetivos 

Dada a pergunta-chave desta pesquisa, seu objetivo central é: 

 Analisar a evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero em suas quatro primeiras 

edições de certificação do Selo Pró-Equidade de Gênero. 

Objetivos específicos:  

 Apresentar os resultados alcançados pelo Programa Pró-Equidade de Gênero por meio 

do Selo Pró-Equidade de Gênero; 

 Destacar as principais ações das quatro primeiras edições em sete organizações 

participantes. 

 

1.3. Relevância do Estudo 

Entende-se como relevante a presente análise da evolução do Programa Pró-Equidade de 

Gênero, desenvolvido e implementado pela SPM e parte da agenda política do Governo 

Federal, como ferramenta de fomento às boas práticas de promoção de equidade que podem 

contribuir para a diminuição e erradicação das desigualdades entre os gêneros nas 

organizações públicas e privadas, por meio do desenvolvimento de novas concepções de 

gestão de pessoas e de cultura organizacional. É um esforço de política pública que vem ao 

encontro de dados bastante preocupantes no que tange à relação da miséria com a questão de 

gênero. 
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Segundo as Organizações das Nações Unidas, as mulheres produzem 50% dos alimentos, são 

50% dos estudantes universitários e responsáveis por 66% do trabalho no mundo. Porém, 

somente 10% do rendimento global é destinado a elas e apenas 1% das propriedades lhes 

pertence. 

 

Como parte da reação a dados tão preocupantes, desde 2010, o Fundo das Nações Unidas para 

Mulheres (UNIFEM-ONU) firmou um acordo com o Pacto Global das Nações Unidas 

envolvendo 135 (cento e trinta e cinco) países e cerca de 7 (sete) mil empresas em uma grande 

iniciativa global de cidadania corporativa, com a missão de promover o empoderamento das 

mulheres e assegurar seus direitos econômicos por meio da criação dos “Princípios do 

Empoderamento das Mulheres”  envolvendo não apenas governos, mas também organizações 

públicas e privadas. Os Princípios formam um conjunto de ações que contribuem para que as 

organizações públicas e privadas incorporem em seus negócios, valores e práticas objetivos 

tais como a equidade entre os gêneros e o empoderamento de mulheres
4
.  

 

Pode-se entender então, porque o terceiro objetivo do milênio, “Igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres”, que tem interface com a temática de gênero e etnia, motivou 

diversas ações indutoras das Nações Unidas a fim de contribuírem para seu cumprimento, 

pois isso afeta diretamente os outros Objetivos do Milênio
5
, como a redução da pobreza e da 

mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, sustentabilidade mundial assegurada e a 

parceria mundial para o desenvolvimento, por exemplo, pois estão diretamente relacionados e 

são sinergicamente dependentes. Além disso, a promoção da equidade entre os gêneros é fator 

determinante para a promoção do trabalho decente, segundo a OIT
6
. 

                                                           
4
 São sete os princípios de empoderamento das mulheres: 1) Estabelecer liderança corporativa sensível à 

igualdade de gênero, no mais alto nível; 2) Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 

respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação; 3) Garantir a saúde, segurança e bem-estar de 

todas as mulheres e homens que trabalham na empresa; 4) Promover educação, capacitação e desenvolvimento 

profissional para as mulheres; 5) Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 

empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing; 6) Promover a igualdade de 

gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social; 7) Medir, documentar e publicar os 

progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. 

5
 São oito os objetivos do Milênio, a serem atingidos até 2015: 1) Acabar com a fome e a miséria; 2) Educação 

Básica de qualidade para todos; 3) Igualdade entre os sexos e a valorização da mulher; 4) Reduzir a mortalidade 

infantil; 5) Melhorar a saúde das gestantes; 6) Combater a Aids, a Malária e outras doenças; 7) Qualidade de 

vida e respeito ao meio ambiente; 8) Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

6
 Convenção nº 100 – Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual 

Valor (1951) e a Convenção nº111 sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação (1958). 
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Desta forma, entende-se como relevante a presente pesquisa que terá como objeto o Programa 

Pró-Equidade de Gênero e sua evolução, no período de 2005 a 2013 e demonstra o esforço do 

estado brasileiro em se somar aos organismos mundiais no fomento ao empoderamento das 

mulheres e na promoção da equidade entre os gêneros e as raças.  

 

1.4. Delimitação do estudo 

O presente estudo busca caracterizar a evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero em 

suas quatro primeiras edições a partir de uma análise geral das edições do Selo Pró-Equidade 

de Gênero e dos reflexos das ações promovidas por organizações que aderiram e foram 

certificadas em todas as edições realizadas, até o momento, a saber, Caixa Econômica 

Federal, Petrobras e parte do Sistema Eletrobrás, utilizando contextualmente conceitos de 

gestão de pessoas e cultura organizacional, os eixos das empresas onde o Programa Pró-

Equidade de Gênero pretende fomentar ações. O motivo de tal recorte é a crescente adesão de 

novas organizações, modificando, a cada edição, o quantitativo e o perfil das certificadas com 

o Selo Pró-Equidade de Gênero. 

 

Não é objeto deste estudo a análise dos impactos efetivos que o Programa Pró-Equidade de 

Gênero causou nas organizações participantes ou a afirmação de que a implementação de tal 

política promoverá ações efetivas de mudanças na cultura organizacional das empresas ou nas 

políticas de gestão de pessoas, ainda que seja possível pressupor que houve resultados 

positivos, e sim apresentar a evolução do Programa no período de 2005 a 2013. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Conceitos e estudos de gênero  

A discussão sobre o conceito de gênero é oportuna e importante para a formulação de 

políticas públicas nos mais variados segmentos, mas não é objeto desta pesquisa aprofundar-
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se neste sentido. Nesta seção, pretende-se dar um breve panorama da evolução dos estudos 

sobre gênero a fim de contextualizar nossos próximos capítulos. 

 

O desenvolvimento do conceito de gênero ampliou as possibilidades analíticas em relação à 

categoria “mulheres”, pois foi desenvolvido em um momento de intensa discussão das teorias 

sociais sobre a diferença sexual, compartilhando vários dos pressupostos dos estudos sobre as 

“mulheres”, mas buscando superar alguns problemas correspondentes ao uso das principais 

categorias de tais estudos associando a preocupação política de como o gênero é 

compreendido em todas as sociedades e como se dão as relações de poder, mantendo o foco 

na situação das mulheres, mas não se limitando ao estudo destas (PISCITELLI, 2002). 

 

O conceito contemporâneo de “gênero” passou por diversas compreensões até chegar às 

definições atuais. Segundo Scott (1995, p. 75), em um primeiro momento, “gênero” referia-se 

às mulheres. Adequava-se aos termos das ciências sociais, sem, obrigatoriamente, incluir uma 

posição sobre a dominação masculina. Em outra perspectiva, o estudo de gênero implicava 

tanto o estudo de mulheres quanto de homens, destacando que o mundo delas faz parte do 

mundo deles, sendo este criado no e pelo mundo masculino. Essa perspectiva afirmava que 

estudar o mundo das mulheres separadamente do dos homens seria perpetuar o mito de que a 

experiência de um sexo tem pouco ou nada em comum com a experiência do outro. Para além 

disso, a palavra “gênero” também adquiriu o sentido de nomear as relações sociais entre os 

sexos rejeitando justificar a subordinação feminina por meio de argumentos biológicos. Neste 

sentido, “gênero” ganhou o significado de indicador de construções culturais, onde os papéis a 

serem desempenhados por homens e mulheres são construídos socialmente. As identidades 

subjetivas de homens e mulheres têm origens exclusivamente sociais e “gênero” é “uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado”. 

“gênero” tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um 

meio de se distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos à 

mulheres e aos homens. (...) O uso de “gênero” enfatiza todo um 

sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente 

determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade 

(SCOTT, 1995, p. 75). 

 

Os estudos contemporâneos sobre gênero iniciaram-se entre as décadas de 1960 e 1970 na 

Europa e nos Estados Unidos (BOSCH et al., 2006) quando predominou a visão da distinção 

entre sexo/gênero, com sexo se referindo às diferenças biológicas e gênero às culturais 
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relacionadas ao sexo, variando de povo para povo (SHAPIRO, 1981). Tais estudos e a 

literatura feminista produzida, sobretudo na década de 1980, contribuíram, de maneira teórica 

e política, para iniciar um processo de desnaturalização e desinstitucionalização do status 

social de homens e mulheres, construído ao longo da História (SCAVONE, 1998).  

 

Os estudos sobre gênero ganharam o mundo e contribuíram para o questionamento dos 

“conceitos de gênero em que se estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica 

de toda vida social” (SCOTT, 1995, p. 88). Como afirma Lia Zanota Machado (1998, p. 107): 

A generalização do uso do conceito de gênero no campo intelectual 

anglo-saxônico, nos saberes disciplinares da sociologia, antropologia, 

história, literatura, filosofia e psicologia, ocorrida nos anos oitenta e 

noventa, trouxe consigo o compartilhamento da radicalização da ideia 

da desnaturalização biológica das categorias de homem e mulher e da 

radicalização da construção simbólica (entendendo-se aqui a natureza 

da dimensão social e cultural) das noções de feminino e masculino. 

 

Em 1975, Gayle Rubin trouxe importante contribuição para a discussão efervescente sobre o 

conceito de gênero ao publicar seu ensaio O Tráfico das Mulheres onde explicou o sistema 

sexo/gênero como um coletivo de acordos por meio do qual a sociedade converte a 

sexualidade biológica em resultados da atividade humana e onde as necessidades sociais 

modificadas são atendidas e afirmou que o parentesco tem papel determinante na construção e 

consolidação da oposição entre os sexos, no plano cultural, criando dois gêneros dicotômicos 

a partir das diferenças sexuais, estabelecendo a divisão sexual do trabalho (RUBIN, apud 

PISCITELI, 2002) demonstrando assim o “caráter fundamentalmente social das distinções 

baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72).  

 

 No Brasil, somente na década de 1990 as questões de gênero passaram a ter espaço e 

visibilidade (VIANNA & UNBEHAUM, 2004). Inicialmente, os estudos de gênero eram 

encarados como estudos de mulheres e seus objetivos consistiam em retirar as mulheres do 

campo da invisibilidade, analisar os papéis sociais de homens e mulheres, a condição, a 

subordinação ou a resistência destas (MACHADO, 1998).  

As pesquisadoras feministas não pretendiam incluir um novo tema na História ou categorizar 

parte dela, mas sim impor a revisão crítica do conteúdo histórico. Essa História revisada ou 

“nova” deveria incluir o interesse na narrativa dos oprimidos e o entendimento de que as 

relações desiguais de poder se dão ao longo de três categorias: gênero, classe e raça (SCOTT, 
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1995).  Assim, com o passar do tempo, os estudos sobre gênero deixaram de se limitar às 

questões relacionadas à dominação masculina e passaram a abranger as questões das 

desigualdades latu sensu. Como afirma Lucila Scavone (2008, p. 177): 

Ao traçar o fio condutor da história do feminismo pela reconstrução 

da luta das mulheres precursoras e de seus paradoxos, como Olympe 

de Gouges e Jeanne Deroin, Joan Scott sugere a coexistência entre os 

diferentes tipos de lutas. Mostrando como o feminismo nasceu 

impregnado pelo ideal republicano de igualdade e liberdade, a autora 

nos fornece elementos para pensar que, apesar de as primeiras 

feministas terem sofrido influências políticas diversas (liberalismo, 

socialismo utópico, anarquismo) e estarem mais voltadas a garantir 

espaço na tribuna, algumas questões relacionadas à vida privada 

(como constituição igualitária do casamento, questionamento do poder 

patriarcal na família e direito ao divórcio), que emergem com força 

total no feminismo contemporâneo, já preocupavam essas pioneiras. 
 

Tanto aqui, como na América Latina, as diferenças entre as raças e classes pautaram os temas 

e a expansão dos estudos feministas. Os problemas relacionados à cultura, saúde, violência, 

educação, trabalho, política e demais questões latentes na sociedade passaram a ser vistos pelo 

olhar das questões de gênero. A necessidade de melhoria das condições de vida e trabalho se 

impôs e orientou os trabalhos desenvolvidos. No Brasil, tais estudos preocuparam-se, 

principalmente, com as questões de gênero na família, na saúde, no trabalho e na política 

(SCAVONE, 2008).  

 

Atualmente, a discussão sobre o conceito de gênero é bastante diversificada e, muitas vezes, 

distancia-se das primeiras formulações, oscilando entre criticar as ideias relacionadas à 

distinção entre sexo/gênero, a construção social do gênero, o uso do patriarcado, para 

demonstrar que a subordinação da mulher não é natural, e a ideia de que o conceito de sexo 

também é culturalmente construído (BUTLER, apud PISCITELLI, 2002). 

 

Tal discussão sobre os estudos do conceito de gênero, sexo/gênero, dominação masculina e as 

origens e possíveis mudanças e impactos que isso pode trazer para a sociedade é muito 

relevante. Contudo, como dito no início desta seção, o objetivo desta pesquisa não é 

aprofundar-se em tais estudos e na discussão sobre o conceito de gênero. Por outro lado, é 

importante observar que o conceito dominante nas disciplinas escolares, por exemplo, ainda é 

o da história feita por homens e a participação das mulheres nesta ou é delegada a um estudo 

separado da história das mulheres e ao feminismo ou não tem impacto sobre o que está nos 
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livros didáticos que não problematizam tal questão, como se a história presente reforçasse a 

história passada (SCOTT, 1995). Ou, como afirma Scott (1995, p. 93): 

 

São os processos políticos que vão determinar o resultado de quem 

vencerá – políticos no sentido de vários atores e várias significações 

enfrentam-se para conseguir o controle. 

 

Desta forma, entende-se como relevante o empoderamento da mulher como ator político nos 

espaços de tomada de decisão, nas organizações públicas e privadas. O fomento à sua 

independência econômica e o acesso à educação, entre outros processos políticos, fazem parte 

da ruptura das transformações estruturais da sociedade e das organizações que detêm 

possibilidades da construção de relações mais equânimes de gênero e de promoção da 

igualdade (SCOTT, 1995).  

 

2.2.  Cultura Organizacional, Gestão de Pessoas e a promoção da Equidade de 

Gênero 

O Programa Pró-Equidade de Gênero tem sua metodologia baseada em ações que promovem 

a mudança em dois eixos ou segmentos das empresas: o da cultura organizacional e o de 

gestão de pessoas. Como será detalhado mais adiante, o Comitê Gestor do Programa elencou 

dez diretrizes prioritárias envolvendo os dois eixos, onde deverão ser implementadas ações 

que signifiquem avanços na promoção de políticas corporativas de equidade de gênero (SPM, 

2013). Sendo assim, com o objetivo de analisar a evolução do Programa Pró-Equidade, 

entende-se como relevante, para a presente pesquisa, conceituar, brevemente, tanto cultura 

organizacional como gestão de pessoas a fim de balizar as considerações posteriores sobre os 

resultados do Programa e seus reflexos nas organizações certificadas, em todas as edições, de 

2005 a 2013. 

 

 

2.2.1.  Cultura Organizacional 

Para esta pesquisa, entende-se a cultura de uma organização como sendo composta dos 

valores da sociedade e do tempo histórico nos quais tal organização está inserida, da sutileza 

das regras não escritas e do somatório das relações cotidianas que se constroem e reconstroem 

enquanto são ressignificadas no sentido de uma unidade que também é instrumento de poder 
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(FREITAS, 2002). É por meio da cultura organizacional que se comunica aquilo que é 

importante, como se deve pensar e agir nos ambientes interno e externo e quais são as 

condutas corretas, no mundo corporativo e consegue-se, assim, a adesão de indivíduos ou 

grupos para a ideia de que a organização é o lugar onde podem realizar-se profissional e 

pessoalmente (ibdem). Há, portanto, uma relação cíclica entre o indivíduo e a organização, 

onde ambos influenciam e são influenciados dentro de um contexto sócio-histórico 

(VERGARA, 2009). 

 

No caso do ocidente, o contexto sócio histórico no qual se inserem as organizações é o da 

tradição judaico-cristã que contribui para reforçar as diferenças entre homens e mulheres no 

acesso às oportunidades profissionais e espaços de poder, a partir dos “símbolos culturalmente 

disponíveis”. Esses símbolos geram conceitos normativos que se traduzem em uma ordem 

binária fixa que afirma os significados de ser homem ou mulher, “do masculino e do 

feminino”, através dos tempos (SCOTT, 1995). São legitimados em textos considerados 

sagrados por milhões de pessoas e pela mitologia onde predomina o androcentrismo, sendo 

delegados às mulheres os papéis secundários ou lascivos, como se as principais características 

do sexo feminino fossem a sedução, a capacidade da reprodução e a compaixão, entre outros 

na mesma linha. Eva, Rebeca, Maria – personagens históricos ou mitos – são alguns dos 

ícones de tais características atribuídas às mulheres. As organizações brasileiras materializam 

tais símbolos em suas relações internas que, ao mesmo tempo, lembram o sistema de 

escravidão que durante séculos sustentou a economia do país, combinando perfis masculinos e 

femininos de controle, sendo estes últimos caracterizados pelo uso da sedução (HOFSTEDE, 

1984). 

 

2.2.2.  Gestão de Pessoas 

Gestão de Pessoas é o eixo que gerencia todas as áreas relacionadas ao capital intelectual das 

organizações como, por exemplo, recrutamento e seleção. Entende-se como eixo estratégico, 

pois ao relacionar-se com o capital intelectual é responsável por parte importante de seus 

ativos intangíveis: 

Em assim sendo, as pessoas originam ativos intangíveis para as 

organizações onde trabalham, na medida em que, por meio da sua 

capacidade de processar informação e gerar conhecimento, definem 

um modelo gerencial, sistemas manuais, atitudes, relações com os 
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clientes e fornecedores e dessa maneira agregam valor às empresas 

tornando-as mais competitivas (CARVALHO; PASSOS; SARAIVA, 

2008, p. 44) 

 

Desta forma, recrutar e selecionar pessoal torna-se uma das tarefas mais estratégicas dentro 

das organizações na perspectiva da sua competitividade e da sua sustentabilidade.  No Brasil, 

há diversos modelos de recrutamento e seleção que coexistem em função das múltiplas 

naturezas de suas organizações. Os mais comuns são o burocrático e o das organizações 

privadas. O modelo burocrático é predominante nas instituições públicas. É hierarquizado, 

pouco flexível e com muita distância de poder e o recrutamento de pessoas acontece por meio 

de como concursos, concursos temporários, contratação de terceirizados e estágios. Já o 

modelo das organizações privadas, é mais focado na análise de currículos, entrevistas, 

treinamento e pode compreender a seleção por competências (CARVALHO; PASSOS; 

SARAIVA, 2008). 

 

O desafio, contudo, de organizações com quadros mais equânimes de funcionários e 

funcionárias não se encerra no recrutamento e seleção. Parece haver um teto de vidro que 

impede as mulheres de ascender com as mesmas oportunidades que os homens aos cargos 

mais altos nas organizações e há, muitas vezes, uma grande rejeição quando mulheres se 

destacam em espaços tradicionalmente ocupados por homens (ELY; RHODE, 2010). 

 

A História contemporânea está repleta de exemplos de ataques flagrantemente sexistas às 

mulheres chefes de estado como os sofrido por Margareth Thatcher, Golda Mir, Indira 

Gandhi, Angela Merkel e, ainda mais recentemente, à presidente Dilma Rousseff, quando, na 

maioria das vezes em que se intencionou desconstruir a capacidade profissional de tais 

mulheres foram, e ainda são, feitos ataques que incidem sobre seu sexo, ao papel que 

supostamente deveriam exercer na sociedade ou à suas características físicas (VEDANTAM, 

apud ELY; RHODE, 2010).  

 

Saindo do campo das líderes máximas de uma nação ou da política e indo para as 

organizações a situação não é muito diferente e os obstáculos compreendem desde a estrutura 

física das empresas, as dificuldades impostas por algumas carreiras como horas de trabalho 

que transcendem o expediente e invadem a vida doméstica, viagens, compromissos depois do 

trabalho para reforçar network, passando pela dupla jornada das mulheres e chegando à 
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incompatibilidade de tudo isso com suas responsabilidades familiares, pois diferente do que 

ocorre com a maioria dos homens que se destacam como lideranças corporativas e políticas, 

dificilmente há um “primeiro cavalheiro”, dando à mulher que busca seu sucesso em altos 

cargos de liderança o suporte e a complementariedade de uma “primeira dama”, contribuindo 

assim o equilíbrio entre vida privada e profissional (ELY; RHODE, 2010).  

 

Sendo assim, os segmentos ou eixos das empresas de cultura organizacional e de gestão de 

pessoas são estratégicos tanto do ponto de vista da manutenção da realidade de oportunidades 

e tratamentos diferentes para profissionais homens e mulheres quanto para a mudança de tal 

realidade, justificando-se assim, o recorte proposto pelo Programa Pró-Equidade de Gênero de 

propor ações sobre tais eixos. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o método da pesquisa realizada. Será apresentado o tipo 

de pesquisa de acordo com a classificação de Vergara, entendendo-se método como 

“intervenção do pesquisador, sua atividade mental, consciente para realizar o papel cognitivo 

da teoria” (VERGARA, 2012, p. 9). Em seguida, será apresentado com foi feita a coleta e 

análise dos dados. Finalmente, as limitações do método.  

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

A pesquisa é documental, visto que foram utilizados como fontes documentos da Secretaria 

de Políticas para Mulheres e consultas a anuários, relatórios e sites institucionais, disponíveis 

para consulta pública. Foi realizada uma análise inicial sobre o conceito de gênero por meio 

de livros, artigos e revistas relacionados ao tema. É uma pesquisa exploratória, pois se 

entende que o tema ainda oferece muito a ser explorado. 
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3.2. Coleta de dados 

Foi utilizada a coleta de dados a partir do material dos seguintes materiais: I e II Planos 

Nacionais de Políticas para Mulheres, Programa Pró-Equidade de Gênero – Histórias e 

Trajetórias (2005-2010), Álbum Pró-Equidade de Gênero: práticas de igualdade em 

organizações premiadas, Práticas de Igualdade – Ações de destaque na 4ª edição e 

Orientações Estratégicas para Institucionalização da Temática de Gênero nos Órgãos 

Governamentais, todos da SPM, no Anuário das Mulheres Brasileiras de 2011 do DIEESE, 

no Boletim Estatístico de Pessoal de 2003, 2005 e 2013, do MPOG e nos Balanços Sociais da 

Caixa Econômica, da Petrobras e do Sistema Eletrobrás de 2005, 2007 e 2012.  

 

3.3. Tratamento dos dados 

A Secretaria de Políticas para Mulheres, no material de divulgação dos resultados da quarta 

edição (2013), divide o foco de atuação do Programa Pró-Equidade de Gênero em dois eixos 

– gestão de pessoas e cultura organizacional. O primeiro compreende a visão, os valores e a 

missão da organização e o segundo, todo o gerenciamento do capital intelectual. Assim, a 

SPM compreende que tais eixos são fundamentais e estratégicos para implementação de 

políticas de equidade de gênero e raça. Para efeito da avaliação e monitoramento do Plano de 

Ação, a Secretaria divide cada eixo em diretrizes, sobre as quais deverão incidir as ações do 

Programa: 

Gestão de Pessoas 

 Ascensão profissional e plano de cargos e salários; 

 Capacitação e treinamento; 

 Política de benefícios; 

 Programas de saúde e segurança. 

 Recrutamento e seleção; 

 Salários e remuneração. 

Cultura Organizacional 
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 Mecanismos de combate às práticas de desigualdade e discriminação de gênero étnico 

e racial; 

 Mecanismos de combate à ocorrência de assédio moral e sexual; 

 Práticas de sensibilização na cadeia de relacionamentos da organização; 

 Propaganda institucional interna e externa. 

A partir dessa classificação, a presente pesquisa qualificou as demais ações das edições 

anteriores. Em seguida, foi quantificado o número de ações por eixos, resultando em uma 

tabela síntese de ações por edição. Esse foi o primeiro indicador para análise da evolução do 

Programa. O segundo indicador foi o número de organizações das esferas federal, estadual e 

municipal que foram certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero de 2005-2013. 

 

Finalmente, tais resultados foram analisados com base no referencial teórico e comparados 

com as informações relacionadas à temática de gênero, nos Balanços Sociais do Sistema 

Eletrobrás, da Petrobras e da Caixa Econômica Federal nos anos de 2005, 2007 e 2012 e com 

os dados do Anuário das Mulheres Brasileiras – DIEESE/2011. 

 

3.4. Limitações do método 

O método de estudo escolhido foi limitado pelas seguintes razões: 

 Dificuldade de acesso aos “pontos focais” das organizações participantes do Programa 

em função do compromisso da SPM com a confidencialidade destes; 

 Dificuldade de análise dos resultados do Programa uma vez que a única fonte de 

informação é a própria SPM; 

 Dificuldade para cruzar os resultados informados pela SPM com a realidade das 

organizações; 

 Dificuldade de apresentar dados quantitativos, uma vez que a fonte dos resultados do 

Programa Pró-Equidade são materiais focados na sensibilização para as questões de 

equidade de gênero, contendo pouca informação quantitativa sobre o próprio 

Programa e pouco referenciada pela literatura. 
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Apesar de tais limitações, a presente pesquisa faz-se necessária e importante, pois pretende se 

somar sinergicamente ao conjunto de ações em curso, em diversos segmentos, cujo objeto é o 

empoderamento das mulheres. Quanto mais esse tema e as questões relacionadas à promoção 

da equidade entre os gêneros forem debatidos e contemplados nos governos, nas organizações 

públicas e privadas, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, enfim, em toda a sociedade, 

maiores serão as oportunidades para combater preconceitos historicamente legitimados e 

socialmente naturalizados em relação às mulheres e equacionar as diferenças entre os gêneros, 

ainda tão presentes nos dias de hoje. 

 

 

 

4. O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO 

Em 2000, foram promulgados pela ONU os Objetivos do Milênio, sendo estes ratificados por 

191 países. Desde 2003, o Brasil vem demonstrando um alinhamento a tais objetivos, 

intensificando o volume de políticas públicas com a finalidade de combater a miséria e 

diminuir as assimetrias sociais. Também ganharam destaque ações voltadas para a promoção 

da equidade entre os gêneros e as raças e foi instituída a Secretaria de Política para Mulheres 

– SPM. A Secretaria tem duas linhas principais de trabalho: o enfrentamento da violência 

contra as mulheres e a promoção da autonomia econômica dessas. Nesse último caso, sua 

principal ferramenta de ação tem sido o Programa Pró-Equidade de Gênero (SPM, 2013). 

 

Lançado em 22 de setembro de 2005
7
, com foco na autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e cidadania como ferramenta de reconhecimento dos direitos de equidade de gênero 

previstos na Constituição Federal de 1988, o Programa Pró-Equidade de Gênero tem como 

objetivo principal fomentar mudanças na cultura das organizações de modo a extinguir todas 

as formas de discriminação em toda a cadeia de procedimentos de gestão de pessoas dentro 

delas, sempre buscando envolver o maior número possível de profissionais na busca pela 

equidade de gênero, “mediante um processo de construção coletiva de equipes, de 

intercâmbio de informação, formação e reflexão” (SPM, 2010, p. 15). O Programa pretende, 

                                                           
7
 Portaria n. 39, em cumprimento ao I Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNMP). 
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ainda, contribuir para o “aumento da igualdade de oportunidades e de tratamento no mundo 

do trabalho”, de acordo com as Convenções da OIT nº 100
8
 e nº111

9
.  É, também, uma 

importante ferramenta para o alcance da promoção de “relações de trabalho não 

discriminatórias em razão de sexo, raça/etnia, orientação sexual, geração ou deficiência com 

equidade salarial e no acesso a cargos de direção” (SPM, 2010, p.23). 

 

Uma das primeiras conquistas do Programa diz respeito a ele mesmo, pois passou a fazer do 

Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD), de 2010. Posteriormente, como 

uma das ações mais importantes do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), 

foi referenciado no capítulo intitulado: “Autonomia Econômica e Igualdade no Mundo do 

Trabalho, com Inclusão Social”. O PNMP é um plano nacional, componente da estrutura 

burocrática do Governo Federal “implementado com base na transversalidade, tanto do ponto 

de vista horizontal (entre os ministérios) quanto do vertical (...) porque precisa da parceria dos 

governos estaduais, distrital e municipais para melhores resultados (...) e tem como membros 

efetivos 32 órgãos governamentais, além das três representações do Conselho Nacional dos 

Direitos das Mulheres (CNDM). Conta ainda com convidados eventuais, integrados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres, Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e representações dos Organismos de Políticas para as mulheres dos estados, Distrito 

Federal e municípios” (PNMP, 2013-2015, p.10). O Plano reafirma os princípios orientadores 

da Política Nacional para as Mulheres, a saber: 

 autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; 

 busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; 

 respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação; 

 caráter laico do Estado; 

 universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado; 

                                                           
8
 De acordo com a convenção 100, todo estado membro deverá ter como objetivo d a promoção a igualdade de 

remuneração de homens e mulheres por trabalho de igual valor e colaborar com organizações interessadas em se 

ajustar a tal objetivo. 

9
 De acordo com a convenção 111, deverá ser combatida qualquer discriminação, exclusão ou favorecimento 

com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade e origem social que tenha por efeito anular 

ou reduzir a igualdade de oportunidades de tratamento no trabalho. 
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 participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas;  

 transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas. 

O Programa constitui-se, também de uma iniciativa do Governo Federal baseada não apenas 

nos I e II Planos Nacionais de Políticas para Mulheres (PNPMs), mas nos resultados das duas 

primeiras Conferências Nacionais de Políticas para Mulheres, realizadas em 2004 e 2007, 

onde foi avaliada a implementação dos PNPMs e discutida a participação das mulheres nos 

espaços de poder e decisão.  É coordenado por um comitê – Comitê Pró-Equidade de Gênero 

– do qual fazem parte representantes da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério do 

Planejamento, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ONU Mulheres (UNIFEM/UNWOMEN) e CNDM – Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (SPM, 2013). São atribuições suas, a partir das diretrizes constantes no 

Guia Operacional do Programa: 

 Aplicar os instrumentos de adesão, execução, monitoramento e do processo de 

avaliação, constante nas diretrizes descritas no Guia Operacional do Programa; 

 Participar das reuniões do comitê, sendo que em caso de impossibilidade notificar 

previamente a Coordenação, indicando a/o suplente;  

 Manter a confidencialidade com relação a informações que tome conhecimento em 

função do programa, não divulgando ou comentando informações das organizações 

participantes do programa. 

O Programa tem, ainda, o apoio de um Comitê Ad Hoc, composto por representantes de 

universidades públicas, integrantes de núcleos de estudos de gênero
10

. Quando lançado, teve 

                                                           
10 Grupo Amazônico de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação – GAEPPE/UNIR; Grupo de Estudos e 

Pesquisas “Eneida de Moraes” sobre a Mulher e Relações de Gênero – GEPEM/UFPA; Laboratório GENPOSS 

– Gênero, Política Social e Serviços Sociais/UnB; Núcleo de Estudos da Mulher – PUC-SP; Núcleo de Estudos 

de Gênero Pagu – UNICAMP; Núcleo de Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Mulher – NEGUEM/UFU; 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM/UFBA; Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de Gênero – NPIMG/UFS; Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Gênero, Idade e Família – NEGIF/UFC; Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher – NEPEM/UFMG; 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero – NEPEM/UFPI; Núcleo de Estudos de 

Identidades e Relações Interétnicas – NUER/UFSC; Núcleo de Estudos e Trabalhos sobre Família, Infância e 

Juventude – UFRJ; Núcleo Família, Gênero e Sexualidade – FAGES/UFPE; Grupo de Estudo, Pesquisa e 

Observatório Social: Gênero, Política e Poder – GEPOS/UFAM; Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa 

Mulher, Cidadania e Relações de Gênero – NIEPEM/UFMA; Núcleo Interdisciplinar sobre Mulher e Gênero – 

UFRGS; Núcleo de Pesquisa sobre Africanidades e Afrodescendência – IFARADÁ/UFPI; Núcleo Temático da 
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como foco as empresas públicas e sociedades de economia mista e, posteriormente, a partir de 

2007, houve abertura para adesões de empresas privadas e órgãos municipais. 

 

A fim de materializar o esforço das organizações que aderissem ao Programa na introdução de 

práticas de equidade efetivas, no dia a dia das atividades profissionais de mulheres e homens, 

foi criado o Selo Pró-Equidade de Gênero, concedido às organizações que se comprometem 

na implementação do plano de ação voltado para inserção da pauta da equidade desde os 

processos de recrutamento e seleção até as mudanças na cultura organizacional. Segundo a 

SPM, o Selo Pró-Equidade de Gênero “é um atributo de destaque e distinção da organização 

como entidade comprometida com a equidade de gênero no mundo do trabalho” e tem como 

objetivo mensurar avanços no comprometimento das organizações com as políticas internas 

de equidade de gênero (SPM, 2013, p. 15). As organizações que são contempladas com o Selo 

podem usá-lo em seus documentos oficiais, em ações promocionais e publicidade, tornando 

público seu compromisso com a promoção da equidade de gênero e étnico-racial.  Para a 

concessão do Selo, a organização é comparada a si própria, mensurando-se o volume e a 

qualidade das mudanças aplicadas no fomento às políticas de equidade de gênero e a geração 

de oportunidades, dentro da entidade participante. Não há comparação entre as entidades 

participantes do Programa. 

 

A concessão e o uso do Selo Pró-Equidade constituem-se importante ferramenta de fomento 

às boas práticas de promoção da igualdade de gênero e raça, resultando em mudanças na 

gestão de pessoas e na cultura organizacional, uma vez que as relações desiguais entre 

gêneros e raças ainda persistem no mundo do trabalho, no Brasil (SPM, 2013).  

 

4.1. Metodologia do Programa 

A adesão ao Pró-Equidade de Gênero e Raça por parte das empresas e organizações públicas 

e, atualmente também privadas, é voluntária e a implementação deste se dá a partir da 

firmação do Termo de Adesão.  

                                                                                                                                                                                     
Mulher e Cidadania – UFAL; Socialização de Relações de Gênero e Raça – USP; Núcleo de Políticas Públicas, 

Indicadores e Identidades – UFRJ; Gênero, Feminismo, Cultura Política e Políticas Públicas – UFRGS. 
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Depois disso, é organizado um Comitê Pró-Equidade de Gênero que deve ter uma carga 

horária de trabalho definida, autonomia para decidir e executar ações, orçamento e apoio da 

alta gerência. Em seguida, é preenchida a Ficha Perfil que é um questionário autodeclaratório, 

um instrumento que fornece as informações sobre as pessoas envolvidas nas atividades da 

organização e deve descrever, com fidelidade, o dia a dia da empresa, os processos de 

recrutamento, seleção, treinamento e capacitação, a composição do quadro de seus 

funcionários e funcionárias efetivos, plano de cargos e salários, ascensão funcional, número 

de terceirizados e terceirizadas, programas de saúde e segurança no trabalho, informações 

sobre absenteísmo na distribuição dos cargos de chefia e direção entre os gêneros que 

orientará a elaboração dos planos de ação
11

.  

O Plano de Ação é uma ferramenta operacional do compromisso assumido pela organização 

em materializar as convenções 100 e 111, da OIT, por meio de ações de promoção de 

equidade entre os gêneros, incidindo sobre dois eixos – Gestão de Pessoas e Cultura 

Organizacional – por meio de metas exequíveis e indicadores de desempenho. O plano de 

ação é o instrumento referência para o monitoramento e avaliação da organização e será 

implementado durante 24 meses, sob a responsabilidade do Comitê local que receberá 

orientações da SPM. É fundamental, para o sucesso do Programa, que a alta direção da 

Organização esteja envolvida dando apoio e autonomia ao Comitê de sua organização. 

 

O plano de ação é essencial para garantir a efetiva operacionalização das metas do programa. 

As metas têm como objetivo principal consolidar e tornar público o comprometimento da 

organização com a equidade de gênero e raça no ambiente interno da organização.  

 

Depois de implementado o plano de ação, com o cumprimento de todas as metas, é elaborado 

um relatório final contendo as diretrizes e ações correspondentes e observações sobre o 

desenvolvimento, avaliação do desempenho e evidências da execução destas, além das 

dificuldades enfrentadas para sua execução. Os resultados esperados são: a adoção de práticas 

de igualdade étnico-racial e de gênero, de forma sistemática, como um instrumento de gestão 

                                                           
11

 O programa tem as seguintes diretrizes norteadoras: Promoção da cidadania e combate à discriminação no 

acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego de mulheres e homens; Compromisso com a 

igualdade entre mulheres e homens e racial priorizando a gestão de pessoas e a cultura organizacional da 

empresa ou organização; Difusão de práticas exemplares entre as empresas e instituições que promovam a 

igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Está dividido em quatro etapas: Adesão ao Programa, por 

meio de preenchimento da Ficha Perfil; Criação do Comitê; Elaboração, pactuação, implementação e execução 

do plano de ação; Monitoramento e avaliação da execução do plano de ação. 
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que contribua para o alcance de resultados mensuráveis que se materializem em maior a 

igualdade entre mulheres e homens, no mundo do trabalho (SPM, 2010). 

 

A avaliação do desempenho de cada organização se dá na reunião do Comitê do Programa 

que analisa a qualidade das mudanças ocorridas no ambiente de trabalho e nas relações 

institucionais, durante a execução do plano de ação. Os documentos da SPM descrevem o 

Comitê do Programa e o Comitê Ad Hoc como os responsáveis pelo assessoramento, 

monitoramento e supervisão da implementação dos planos de ação das empresas, com 

discricionariedade para avaliar as ações desenvolvidas, orientando seu trabalho a partir das 

diretrizes do PNPMs, da OIT, da ONU Mulheres e das diretrizes da própria Secretaria. A 

partir dos critérios estabelecidos pelo Comitê, as organizações são reconhecidas publicamente 

pelas suas boas práticas, o que as legitima serem destaque, nos cenários nacional e 

internacional, por promoverem a igualdade entre seus profissionais. Finalmente, a 

organização se habilita para receber o Selo Pró-Equidade de Gênero, uma certificação emitida 

pela SPM como reconhecimento público pelo comprometimento, esforço e atitude em prol da 

promoção da igualdade no trabalho da organização (SPM, 2013). 

 

O Programa não concede o selo às organizações com denúncias de assédio não averiguadas 

ou que tenham sido condenadas pela justiça por trabalho em condições análogas ao escravo 

ou compulsório. 

 

4.2.  Os Resultados 

Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos nesta pesquisa documental, a 

partir do referencial teórico apresentado e alguns de seus desdobramentos na administração 

pública e privada. Porém, antes de apresentar como se deu a evolução do Programa Pró-

Equidade de Gênero e seus resultados, é importante destacar algumas ações implementadas 

dentro do governo federal, desde 2002, que constituíram uma ambiência favorável para o 

surgimento e potencialização do Programa Pró-Equidade de Gênero, em uma relação de 

fomento, complementariedade e sinergia. A seguir, listam-se sete dessas experiências, 

algumas já passadas, mapeadas pela SPM (2011), mas com importante valor histórico na 

construção de um novo olhar sobre a temática de gênero nas instâncias do executivo. 



32 
 

A primeira iniciativa a ser destacada é a Assessoria Especial de Gênero, Raça e Etnia para a 

Diretoria de Mulheres Rurais e Quilombolas – Aegre – no MDA, em 2003, que estava 

vinculada diretamente ao gabinete do Ministro e atuava em parceria com órgãos vinculados ao 

ministério e ao INCRA, a SPM e a SPPIR
12

. A segunda é da Área Técnica de Saúde da 

Mulher, do MS que data de 2003, que contou com uma importante política pública de atenção 

à saúde integral da mulher, o PAISM – Programa Assistência Integral à Saúde da Mulher, de 

1983. Depois de vinte anos, foi responsabilidade da área Técnica de Saúde da Mulher fazer 

uma avaliação do programa para orientar a elaboração de uma nova política a ser lançada em 

2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Desta forma, a área técnica 

se firmou como um grupo importante estratégico na ampliação do modelo de atenção à saúde 

da mulher
13

. A terceira é a da FUNAI, por meio da Coordenação de Gênero e Assuntos 

Geracionais – COGER – que desde 2006 é responsável pelo planejamento, formulação, 

articulação, coordenação de políticas públicas de gênero e assuntos geracionais de povos 

nativos. A Coordenação conta com orçamento previsto no Plano Interno do órgão, e o 

controle social é realizado por comitês regionais de mulheres nativas. A quarta experiência, 

que surgiu no MTE em 2008, é a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Gênero, de 

Raça e Etnia, de pessoas com deficiências e de combate à discriminação, cuja principal 

atribuição é orientar a execução das ações de promoção de igualdade e de combate à 

discriminação no trabalho.
14

 A quinta é a experiência do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) com seu Comitê Permanente para Mulheres e Gênero em 

2009. O Comitê é um espaço de reflexão e articulação internas e de proposição de políticas 

públicas com o objetivo de identificar e enfrentar problemas relativos às mulheres no acesso 

às políticas públicas em sinergia com o Comitê de articulação e monitoramento do PNPM, 

                                                           
12

 A Aegre atuava em duas linhas de trabalho: 1) direitos econômicos e sociais dando apoio à produção, acesso e 

garantia do uso da terra; 2) direitos de cidadania com a emissão de documentação civil. 

13
 A Área Técnica tem como principal objetivo o acompanhamento e a revisão permanentes do PAISM e ainda 

implementa atividades como elaboração de estudos e pesquisas para avaliar o que é desenvolvido e executado, 

define parcerias com diferentes setores do Ministério da Saúde. A Área Técnica conta com orçamento garantido 

no PPA, e consta no Plano Nacional de Saúde. O controle social e a participação se dá pela Comissão 

Intersetorial da Saúde da Mulher e do CNPM. 

14
 Antes de ser instituída a Comissão, havia os Núcleos de igualdade no trabalho de pessoas com deficiência e 

combate à discriminação, instalados nas SRTE e a Comissão tripartite de igualdade e oportunidades de gênero e 

raça no trabalho que já pautava a questão de gênero no MTE, promovendo políticas públicas de igualdade de 

direitos e oportunidades e combatendo a discriminação no emprego. 
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coordenado pela SPM.
15

 A sexta experiência é a do MMA com o Comitê Interno de Gênero, 

de caráter consultivo, cujo objetivo é contribuir para a formulação de proposições, realização 

de estudos técnicos e analisar as possibilidades técnicas e financeiras para subsidiar a inclusão 

de políticas públicas para mulheres e das questões de gênero, no âmbito do MMA, com 

duração prevista de dois anos
16

 (SPM, 2011). A sétima experiência, e a mais significativa 

dentro do contexto do Programa Pró-Equidade de Gênero, é o Comitê Permanente para as 

questões de Gênero, do MME, cujo objetivo “é planejar, desenvolver e monitorar políticas de 

gênero no âmbito das ações referentes às empresas do setor eletroenergético e mineral” do 

país (SPM, 2011, p. 32), pois todas as organizações que o compõe participam do Programa e 

foram as primeiras a aderirem a ele, sendo certificadas e renovando sua adesão a cada edição. 

Assim, as ações do comitê são diretamente influenciadas pelo Programa. Um grande desafio 

superado pelo Comitê foi o comprometimento do MME, no II PNMP, com o Eixo 7
17

, 

contemplando o combate às desigualdades de etnia, geracional e raça, por exemplo, em seus 

projetos, programas e demais ações. 

 

Outra iniciativa importante é o Ciclo de Encontros para o Fortalecimento para Questões de 

Gênero, lançado em 2008 e cujo objetivo é compartilhar e disseminar boas práticas de 

equidade de gênero na gestão de pessoas e na cultura organizacional, além de discutir os 

impactos das ações definidas no âmbito do Programa, nas organizações participantes
18

. 

 

No meio desse contexto que, no segundo semestre de 2005 e em cumprimento ao PNMP, foi 

lançado o Programa Pró-Equidade de Gênero, que veio reafirmar os direitos constitucionais 

de igualdade de gênero com o objetivo de fomentar novas concepções para as dez diretrizes
19

, 

                                                           
15

 O Comitê não conta com recursos humanos, orçamentários e físicos próprios, não existindo sua previsão no 

PPA. 

16
 O comitê foi extinto em 2010, mas a iniciativa merece ser relatada na contextualização do surgimento e na 

evolução do Programa Pró-Equidade. 

17
 Direito à terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e urbano, considerando as comunidades 

tradicionais. 

18
 Participam do Ciclo de Encontros para o Fortalecimento para Questões de Gênero as seguintes empresas: 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CPRM, Correios, Eletronorte, Embrapa, Itaipu Binacional, Petrobras 

e Serpro. 

19
Gestão de Pessoas: Recrutamento e Seleção; Capacitação e Treinamento; Ascensão Profissional e Plano de 

Cargos e Salários, Salários e Remuneração; Política de Benefícios; Programas de Saúde e Segurança. Cultura 

Organizacional: Mecanismos de combate às práticas de desigualdade e discriminação de gênero étnico e racial; 
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nos eixos gestão de pessoas e de cultura organizacional, com foco na cidadania, na igualdade, 

no trabalho e na autonomia econômica (SPM, 2013). A seguir, um resumo das quatro 

primeiras edições.  

 

 

4.3 Dados das quatro edições 

Para a primeira edição, houve um recorte de empresas públicas e de economia mista, sendo 

todas as organizações do setor eletroenergético, com exceção da Caixa Econômica Federal. 

Todas as empresas certificadas nessa edição aderiram à segunda. Como principais resultados, 

pode-se destacar o número um pouco maior de ações no eixo de gestão de pessoas e a 

visibilidade que o Programa alcançou, primeiro no âmbito federal, uma vez que o número de 

adesões de organizações desta esfera foi sempre superior às demais e, depois, em outros 

espaços do executivo e da iniciativa privada, pois a cada edição o número de participantes foi 

aumentando. Entre 2007 e 2008, além das 11 certificadas na edição anterior, outras 12 foram 

certificadas pelo Programa, em um total de 23 organizações. Se o ponto forte da primeira 

edição foi chamar a atenção para as questões de gênero e raça, levando tal temática para o 

topo das agendas das organizações, abriram-se novos espaços para discussão, sensibilizando 

os indivíduos para a necessidade de uma mudança de perspectiva em relação à promoção da 

equidade nos eixos da gestão de pessoas e da cultura organizacional, com maior destaque de 

ações deste último eixo. A terceira edição aconteceu entre 2009 e 2010 e contou com a adesão 

de 58 organizações, desta vez, estaduais, municipais, fundações de direito público e privado, 

sendo todas certificadas, representando um aumento de mais de 100%, em relação à segunda 

edição. Nessa etapa do Programa, novamente houve um número maior de ações envolvendo 

as diretrizes do eixo cultura organizacional. Finalmente, a quarta edição, que ocorreu entre 

2011 e 2013, contou com 57 organizações certificadas. Nessa edição, o maior número de 

ações aconteceu no eixo de gestão de pessoas. Contudo, a SPM disponibilizou somente uma 

ação de cada organização, aquela que, segundo a Secretaria, teria sido a mais relevante. Isso 

prejudica um pouco a análise, pois dá uma impressão de queda de ações quando não se pode 

                                                                                                                                                                                     
Mecanismos de combate à ocorrência de assédio moral e sexual; Práticas de sensibilização na cadeia de 

relacionamentos da organização; Propaganda institucional interna e externa. 
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afirmar se houve de fato uma queda, tendo em vista que não se teve acesso aos resultados 

completos. Abaixo, uma tabela síntese do total de ações, nas quatro edições por eixo: 

 

 

Tabela 1 - Número de ações por eixo nas quatro edições do Programa 

   N. AÇÕES POR EIXO 

EDIÇÕES Gestão de Pessoas Cultura Organizacional 

I 15 11 

II 28 59 

III 49 90 

IV 35 22 

TOTAL 126 183 

Fonte: SPM 2013 

Por outro lado, a quarta edição do Selo fornece mais informações sobre a situação das 

mulheres no mundo corporativo brasileiro, no que tange às organizações participantes do 

Programa. São três as principais informações. A primeira delas diz respeito ao número de 

homens e mulheres envolvidos na quarta edição. Segundo a SPM, foram 900 mil 

trabalhadores e trabalhadoras, com uma maioria de homens: 

Tabela 2 - Razão de homens e mulheres na 4º Edição do Programa 

  Mulheres Homens Total 

% 45 55 100 

Total 397.283 483.676 880.959 

    
Fonte: SPM 2013. 

A segunda é referente à remuneração. Os dados apresentados pela quarta edição demonstram 

que as mulheres são maioria nas faixas salariais menores. Além disso, quanto maior o salário 

menor é a proporção de mulheres naquela função. Na maior faixa salarial, de 25 salários 

mínimos, a porcentagem de homens é três vezes maior que a das mulheres: 
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Tabela 3 - Razão de homens e mulheres em diferentes faixas salariais 

  Mulheres% Homens% Total% 

1 a 2 SM* 53,21 46,79 100 

3 a 4 SM 40,67 59,33 100 

5 a 9 SM 39,98 60,02 100 

10 a 14 SM 35,74 64,26 100 

15 a 19 SM 30,87 69,13 100 

20 a 24 SM 24,11 75,89 100 

25 ou mais SM 26,23 73,77 100 
 

Fonte: SPM 2013 

* Salários Mínimos 

 

A terceira informação relevante diz respeito à participação das mulheres nos cargos de 

liderança. A SPM classificou os níveis de liderança em Executivo A, o mais alto nível, 

Gerencial B, o segundo mais alto e o Supervisão C, o terceiro mais alto nível na escala de 

liderança das empresas participantes do programa, conforme gráfico abaixo: 

 

Figura 4 - Percentual de mulheres e homens em cargos de liderança nas organizações participantes da 4ª Edição. 
Fonte: SPM, 2013. 

 

Observa-se que a desigualdade do percentual entre mulheres e homens se acentua a partir do  

nível de supervisão, diminuindo entre os níveis gerencial e executivo. Isso se confirma na 

situação geral das organizações, sobretudo as de grande porte.  
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4.4.  A evolução do Programa  

Para demonstrar como se deu a evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero, é importante 

destacar o contexto histórico-social e o recorte de empresas onde se iniciou e se consolidou. O 

contexto, como já abordado, apresenta a realidade ainda marcada pela divisão sexual do 

trabalho e dados que relacionam as dificuldades das mulheres ao acesso à educação, saúde e 

condições mais equânimes de autonomia econômica à miséria e ao comprometimento da 

sustentabilidade das organizações e dos países. Isso tem impulsionado esforços internacionais 

para modificar tal situação e o Brasil, em 2003, com a criação da SPM, deu um importante 

passo para contribuir com tal objetivo mundial. No que diz respeito ao recorte de empresas 

onde se inicia o Programa, é importante destacar que, à exceção da Caixa Econômica Federal, 

todas as organizações que foram certificadas na primeira edição eram do segmento 

eletroenergético, subordinadas ao Ministério das Minas e Energia (MME), setor da esfera 

federal onde estão concentradas organizações com perfil masculino (HOFSTEDE, 1991) e 

que ainda possuem estruturas hierarquizadas, uma extensa cadeia de relacionamentos com 

diversas formas de recrutamento e seleção e com uma maioria de homens ocupantes de cargos 

da alta direção e dos conselhos administrativos.  

Duas hipóteses podem ser consideradas para explicar a adesão significativa e posterior 

permanência de tais organizações no Programa Pró-Equidade. A primeira é o envolvimento da 

alta administração do setor. O envolvimento da alta gerência é determinante no que tange às 

ações a serem desenvolvidas no eixo de gestão de pessoas, porque é fundamental, para a 

implementação de tais ações, a disponibilização de recursos orçamentários (SPM 2010; 

ABRAMO, 2007). Em 2004, a então ministra do MME convidou todas as organizações 

vinculadas ao ministério para participarem da I Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres. Surge como já visto, naquele mesmo ano, o “Comitê Permanente para Questões de 

Gênero”, constituído por representantes do MME e das empresas a ele vinculadas (SPM, 

2011). O Comitê, como já destacado na seção anterior, tem como principais ações fomentar 

debates e implementar projetos cujos focos sejam a perspectiva de gênero. Assim, usando a 

visibilidade de organizações como a Petrobras e as do sistema Eletrobrás para chamar a 

atenção da importância do fomento à equidade de gênero no país, o MME deu exemplo de 

como o envolvimento da alta administração é importante para implementação de políticas 

desse tipo, sobretudo aquelas que afetam a gestão de pessoas. 
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Isso talvez explique o fato observado, por meio dos resultados apresentados pela SPM, de um 

número superior de ações no eixo de cultura organizacional, dado que as ações desse eixo 

impactam menos nas questões orçamentárias das organizações, diferente das ações no eixo 

gestão de pessoas que além de envolverem temas complexos como meritocracia, processo 

seletivo
20

 e políticas de benefícios em organizações públicas, por exemplo, incidem 

diretamente sobre os custos de pessoal e adequações de infraestrutura burocrática e física. 

Mesmo assim, no eixo de gestão de pessoas o número de ações foi aumentando a cada edição, 

com exceção da quarta que, como já dito, teve divulgado apenas o resultado considerado mais 

relevante pela SPM de cada organização. É razoável concluir, então, que tal aumento 

crescente no eixo de gestão de pessoas, mesmo envolvendo questões orçamentárias e 

materiais, tenha a ver com as ações de mudança na cultura organizacional no sentido de que 

as empresas e seus tomadores de decisão foram gradativamente sendo sensibilizados para tais 

questões, em um movimento cíclico que se retroalimenta, ou seja, quanto mais as mulheres se 

empoderam e ganham posições nos espaços de decisão, mais ações em prol da equidade de 

gênero são fomentadas. 

Uma segunda hipótese para explicar a adesão das empresas do setor eletroenergético na 

primeira edição e, ainda, o quantitativo maior, no quadro geral de certificação do Selo, de 

organizações federais
21

, é o fato de que esta era a primeira instância a ser sensibilizada e 

mobilizada para a importância da promoção de ações de equidades de gênero, mais 

especificamente nas diretrizes do eixo de gestão de pessoas, era a federal, corroborando com a 

ideia de exemplo top down. O MME e suas organizações vinculadas iniciaram a superação de 

um desafio: adequar um ministério estratégico dentro do desenvolvimento de um país 

emergente à agenda internacional da promoção do empoderamento das mulheres. Isso 

chamou a atenção de outros setores da administração pública e contribuiu para um aumento 

no interesse pela certificação do Programa Pró-Equidade. No gráfico abaixo, os totais de 

organizações certificadas por esfera de governo e por edição: 

                                                           
20

 A forma de recrutamento e seleção das organizações certificadas nas quatro primeiras edições do Selo Pró-

Equidade é concurso público, com vínculo por CLT. 

21
 Das 149 organizações certificadas pelo Programa Pró-Equidade de Gênero, de 2005 a 2013, 67 são federais. 
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Figura 5 - Totais de organizações certificadas por esfera de governo e por edição. 
Fonte: SPM, 2005-2010; 2013. 

 

Segundo dados do Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento (MPOG), em 2005, 56% 

do total de servidores federais eram homens. No MME, no mesmo ano, esse número era ainda 

maior, 62,5% de homens ao passo que as mulheres somavam 37,5%. Abaixo, percentual de 

homens e mulheres, no governo federal e no MME. 

 

 

Figura 6 - Percentual de homens e mulheres servidores ativos no serviço público federal. 
Fonte: Boletins MPOG 2003, 2005, 2013 
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Figura 7 - Percentual de homens e mulheres servidores ativos do Ministério das Minas e Energia. 
Fonte: Boletins MPOG 2003, 2005, 2013. 

 

Ainda que os números percentuais de mulheres não tenham aumentado significativamente no 

serviço público federal, no período de 2005 a 2013, as organizações que foram certificadas 

com o Selo Pró-Equidade demonstram, nas ações implementadas ao longo das quatro edições, 

evolução no que tange aos objetivos do Programa. No recorte dos resultados das sete 

organizações que foram certificadas em todas as edições, pode ser observado o empenho em 

superar os desafios intrínsecos ao perfil das empresas - já abordado nessa pesquisa: 

Tabela 4 - Organizações certificadas em todas as Edições do Programa e suas ações dentro do tema de discussão 

ORGANIZAÇÕES CERTIFICADAS EM TODAS AS EDIÇÕES 

2005-2013 

EMPRESA TIPO 
ESFERA DE 

ATUAÇÃO 

N. 

AÇÕES 

Caixa Econômica Federal Empresa Pública Federal 16 

Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica - Cepel 
S.A Federal 8 

Centrais Elétricas Brasileiras - 

Eletrobras 
S.A Federal 8 

Eletrosul Centrais Elétricas S.A Federal 7 

Eletrobras Termonuclear S.A Federal 11 

Itaipu Binacional S.A Federal 11 

Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A Federal 9 

 

Fonte: SPM 
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As principais ações implementadas pelas organizações acima relacionadas, sinalizam um 

esforço de mudança da cultura organizacional e ao mesmo tempo em que se organizam e 

implementam boas práticas de igualdade étnico racial e de gênero no eixo gestão de pessoas. 

Para além disso, ao se verificar os balanços sociais dessas organizações, percebe-se que o 

Programa vai além das ações registradas no seu âmbito e se soma às políticas já latentes nas 

empresas, podendo amplificá-las e reforçá-las, como mais um suporte institucional. Tomem-

se, como exemplos, o sistema Eletrobrás, a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. 

 

4.5. As organizações certificadas nas quatro edições 

Tendo em vista a crescente adesão de novas organizações, modificando a cada edição o 

quantitativo e o perfil das certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero, esta pesquisa 

optou por um recorte de sete organizações que aderiram e foram certificadas em todas as 

edições realizadas para analisar como se deu a evolução do Programa Pró-Equidade na 

perspectiva interna das empresas, a partir de informações dos seus Balanços Sociais. As 

organizações são: Caixa Econômica Federal, Petrobras Petróleo Brasileiro e cinco do Sistema 

Eletrobrás: Cepel, Eletrobras, Eletronuclear, Eletrosul e Itaipu Binacional.  

 

4.5.1. O Sistema Eletrobrás  

O Sistema Eletrobras
22

, maior holding do setor elétrico da América Latina, é responsável por 

60% das linhas de transmissão e 40% da capacidade instalada destinada à geração de energia 

elétrica no Brasil. Em 2005, cinco empresas do sistema aderiram ao Programa Pró-Equidade 

de Gênero
23

. No Balanço Social daquele ano, a organização já demonstrava preocupação com 

o combate às desigualdades relacionadas a gênero e raça e cita a criação do Departamento de 

Responsabilidade Social e a adesão ao Programa da SPM, como conquistas no campo da 

promoção dos direitos de cidadania universais e o alinhamento com os Objetivos do Milênio. 

Em 2006, a organização oficializou a adesão ao Pacto Global e, já certificada na primeira 

                                                           
22

 A Eletrobrás é uma holding, com economia mista e capital aberto, que controla: CHESF, Furnas, Eletronorte, 

Eletronuclear, Eletrosul, CGTEE e 50% da Itaipu Binacional. Há, ainda, as empresas federais de distribuição 

Ceam, Ceron, Cepisa, Ceal, Eletroacre, Manaus Energia S.A e Boa Vista Energia S.A, ambas controladas pela 

Eletronorte. A Eletrobrás também controla a Light Participações S.A e a Cepel. 

23
 Cepel, Eletrobrás, Eletronuclear, Eletrosul e Itaipu Binacional. 
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edição do Selo, cita a participação no Programa Pró-Equidade como sendo pauta da 

organização. Nesse ano, uma das ações pactuadas a serem implementadas no plano de ação, 

foi o Canal de Gênero, parceria entre o setor de Responsabilidade Social e a Ouvidoria da 

organização, cujo objetivo era criar um espaço de comunicação anônima para registrar e tratar 

de assuntos relativos à discriminação, preconceito, assédios moral e sexual. Em 2007, esse 

canal recebeu 2.444 ligações, sendo 72% da demanda solucionada. Ainda em 2007, outras 

ações como, a reformulação do sistema de cadastro de pessoal com a inclusão do recorte de 

gênero, cor, raça e orientação sexual; auxilio creche para homens e mulheres; programas de 

sáude e bem estar voltados para a valorização das questões de gênero e o reconhecimento da 

união homoafetiva na concessão de benefícios foram alguns exemplos das diretrizes dos eixos 

de gestão de pessoas e cultura organizacional e marcaram a influência do Programa Pró-

Equidade de Gênero na gestão de pessoas do sistema Eletrobrás. 

 

O sistema Eletrobrás, contudo, ainda tem muitos desafios a superar na perspectiva da 

equidade entre os gêneros, pois a maioria dos empregados ainda é de homens, tanto no total 

quanto nos órgãos de governança: 

 

Tabela 5 - Razão de mulheres e homens na Eletrobrás 

Proporção  Mulheres Homens 

Total de empregados 19% 81% 

  

Órgãos de Governança 15% 85% 

Fonte: Balanço Social Eletrobrás, 2012. 

 

Neste sentido, é importante destacar, dentro do Sistema Eletrobrás, ações de duas de suas 

empresas: a Eletronorte
24

 e a Itaipu Binacional. A primeira pela sua contribuição para as 

demais empresas da holding ao desenvolver, dentro de sua participação no Programa Pró-

Equidade de Gênero, o “Estudo das Ocupações das Funções Gerenciais na Perspectiva de 

                                                           
24

  A Eletronorte, além do seu Comitê Corporativo de Gênero, criou mais oito subcomitês com a mesma 

finalidade, na Amazônia Legal, entre outras ações que vem desenvolvendo dentro do Programa Pró-Equidade, 

vide resultados divulgados pela SPM. 
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Gênero
25

. O estudo demonstrou qual a diferença, entre mulheres e homens, no que tange à 

ocupação de funções de gerência
26

. Mais do que isso, o estudo será usado como base para que 

a organização defina e aprove um Plano de Funções das Empresas do sistema Eletrobrás com 

metas para a ampliação do quantitativo de mulheres nas ocupações gerenciais. 

 

Já a Itaipu Binacional, criou sua Política de Diretrizes de Equidade de Gênero, onde estão 

incluídos os objetivos de aumentar o número de mulheres e as funções que elas 

desempenham, na organização e assegurar a equidade de gênero na ascensão profissional, 

gerencial e nos planos de cargos e salários.
27

Além disso, iniciou sua participação no Programa 

Pró-Equidade institucionalizando-o dentro da empresa por meio de sua inclusão no 

planejamento estratégico e é membro titular do Comitê Permanente MME e da coordenação 

do Ciclo de Encontros para o fortalecimento para questões de Gênero, junto com a 

Eletronorte. 

 

4.5.2. Petrobras – Petróleo Brasileiro 

A Petrobras é mais uma organização vinculada ao MME que vem demonstrando em seus 

balanços sociais um esforço na promoção da equidade de gênero. A empresa possui vinculada 

à sua Comissão de Responsabilidade Social, uma Subcomissão de Diversidade, onde são 

discutidas questões como o combate à discriminação e o respeito à diversidade, incluindo a 

formulação de propostas para aprimorar a gestão, neste sentido. Também está comprometida 

com os Objetivos do Milênio e desde 2010 é signatária dos Princípios de Empoderamento das 

Mulheres. Além disso, participou por ocasião da Conferência das Nações sobre 
                                                           
25

  O estudo tem como finalidade subsidiar o estabelecimento de critérios, planos, requisitos e metas para 

ocupação gerencial  permitindo que sejam adotadas  medidas afirmativas para acelerar e ampliar a promoção da 

igualdade entre mulheres e homens, na ascensão profissional e inclui a elaboração e a aplicação de um 

instrumento que pretende identificar o interesse, disponibilidade e percepção das mulheres para assumirem 

funções gerenciais (ELETROBRÁS, 2012). 

26
 Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar com equipes de planejamento estratégico, 

carreira e educação que se reune semanalmente para consolidar as etapas do estudo e a realização do 

benchmarking com outras empresas públicas (ELETROBRÁS, 2012). 

27
  Além desta, há mais quatro diretrizes: assegurar a dimensão de equidade de gênero em todas as atividades de 

treinamentos e capacitação e a equidade de gênero nos programas de responsabilidade social e ambiental; 

promover e preservar a saúde mental, física e emocional das mulheres e homens, levando em conta as 

especificidades de gênero; consolidar a equidade de gênero na cultura organizacional da organização. (ITAIPU, 

2011). 
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Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) do Fórum Mulheres Líderes. Logo na primeira 

adesão ao Programa Pró-Equidade a organização nomeou mulheres para cargos gerenciais e, 

posteriormente pela primeira vez na história da empresa, em 2007, uma mulher para um cargo 

de diretoria. A Petrobras entende, segundo seu Relatório de Sustentabilidade (2007), que o 

Programa Pró-Equidade é uma oportunidade de fomento à igualdade de ascensão funcional 

entre homens e mulheres no que tange à ocupação de cargos mais altos na hierarquia da 

empresa, além da importante contribuição para a formulação de novas concepções na gestão 

de pessoas e na cultura organizacional
28

. Entre as ações implementadas no âmbito do 

Programa, a empresa renovou seu banco de imagens, realizou o Censo para a Diversidade 

Petrobras, levantando dados sobre cor, raça, etnia, gênero e deficiência em todo território 

nacional, estendeu seu programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde aos empregados em 

união homoafetiva, ampliou a licença maternidade para 180 dias e promoveu seminários e 

fóruns de sensibilização de sua cadeia de relacionamentos. Em 2012, realizou o Encontro 

Nacional Mulher Ciência e Tecnologia, em parceria com a Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), também participante certificada do Programa Pró-Equidade, com 

o objetivo de debater a inserção e a participação das mulheres nas áreas de tecnologia, ciência 

e inovação em instituições de pesquisa e ensino, assim como no mercado de trabalho. A 

Petrobras ainda tem um grande desafio no que tange a equiparação do quantitativo de homens 

e mulheres em seus quadros funcionais e de governança, conforme demonstram os 

percentuais abaixo
29

: 

Tabela 6 - Razão de mulheres e homens na Petrobras 

Proporção  Mulheres Homens 

Total de empregados 17,1% 82,9% 

  

Conselhos Administrativo e 

Fiscal 28,6% 71,4% 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Petrobras, 2012. 

                                                           
28

 Em 2012, a Petrobras assinou com a SEPPIR um protocolo de intenções para implementar estratégias 

conjuntas de promoção de igualdade racial e combate ao racismo por meio dos projetos patrocinados pela 

empresa. Também em 2012, foi realizada a Caravana Siga Bem, que passou por 41 cidades, em 18 estados, com 

o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência sexual contra a mulher. 

29
 As mulheres têm um número porporcionalmente mais expressivo no efetivo internacional da empresa, sendo 

29,8 do total dos empregados no exterior. 
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4.5.3. Caixa Econômica Federal 

Finalizando o grupo de organizações certificadas em todas as edições, está a Caixa 

Econômica Federal, única organização que não pertence ao setor eletroenergético. Em 2005, 

em seu Balanço Social, a Caixa documentou a aprovação do projeto Gestão para Diversidade, 

com o objetivo de implementar a partir de 2006 ações voltadas para um ambiente de respeito 

às diferenças, incluindo as questões de gênero. Para a organização, promover igualdade de 

oportunidades é uma condição vital para gerar um diferencial competitivo e indispensável 

para qualidade do ambiente de trabalho
30

. Sendo assim, logo na primeira edição, a Caixa 

reconheceu as regionais com melhores indicadores de gênero. Depois, na segunda edição em 

2007, além de adotar linguagem inclusiva nos textos de comunicação da empresa, criou 

subcomissões de gênero, nas regionais, e realizou campanhas contra a discriminação de 

mulheres gestantes e de sensibilização para saúde da mulher negra e reconheceu o 

companheiro ou a companheira de uniões homoafetivas como dependentes no seu plano de 

saúde. Realizou o II Seminário Caixa para a Diversidade
31

 e criou, também, um fórum sobre a 

temática de equidade e incluiu como indicadores de metas no planejamento estratégico da 

empresa o aumento percentual de mulheres e negros nos cargos de chefia e gerência, 

incluindo a questão da equidade como parte dos critérios de seleção de pessoal e ascensão 

profissional. A empresa estabeleceu indicadores específicos e um sistema de atualização 

mensal de dados que são disponibilizados para todos os empregados
32

. Isso teve reflexo na 

terceira edição, onde o número de mulheres que participou dos processos seletivos internos 

aumentou. Aumentou, também, as licenças maternidade e paternidade para 180 dias corridos e 

10 dias úteis, respectivamente. Na quarta edição, incluiu a categoria “discriminação”, com as 

subcategorias “gênero” e “raça”, no canal de ouvidoria interna da empresa e implementou a 

campanha Equilíbrio de Gênero no Cargos de Gestão, com a participação de 1.682 unidades, 

das quais 43,2% foram consideradas ambientes de trabalho equilibrados, nessa perspectiva
33

. 

                                                           
30

 Segundo o Balanço Social de 2006, a Caixa tem como meta ser uma das melhores empresas brasileiras para se 

trabalhar. 

31
 O video do Seminário foi disponibilizado para todas as gerências de gestão de pessoas no território nacional e 

contou com apoio da SPM, SEPPIR e SEDH (Balanço Social, 2007). 

32
 O objetivo do sistema é permitir uma visão detalhada do quadro da equidade entre os gêneros, em todas as 

unidades da organização, de modo que, em médio prazo, tal sistema possa subsidiar as escolhas de pessoal. 

33
 Em 2011, essa mesma campanha contou com a adesão de apenas 128 unidades. 
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A Caixa conta, atualmente, com uma Comissão Gestora da Diversidade
34

 e a equidade de 

gênero faz parte da pauta da universidade corporativa. Ainda que a organização tenha 

avançado na pauta das questões de gênero e não haja diferença salarial entre homens e 

mulheres, outros desafios se fazem presentes, como demonstra a tabela abaixo: 

Tabela 7 - Razão de mulheres e homens na Caixa Econômica Federal 

Proporção  Mulheres Homens 

Total de empregados 45,2% 54,8% 

  

Órgãos de Governança 0,0% 100% 

Fonte: Balanço Social Caixa Econômica Federal, 2012. 

 

4.6. O Programa e outras agendas  

Atualmente, há diversas ações no campo das políticas públicas e corporativas para mulheres 

que se somam e complementam as experiências mencionadas na seção anterior e o Programa 

Pró-Equidade de Gênero, o que sinaliza que um esforço, um movimento, cada vez mais 

focado na temática de gênero latente e crescente. Elencam-se, a seguir, iniciativas atuais que 

demonstram a capilaridade da agenda de gênero, no Brasil. 

 

São ações como o Programa “Mulheres Mil”, desenvolvido pelo Ministério da Educação, em 

parceria com o Governo do Canadá, desde 2007, cuja finalidade é capacitar 

profissionalmente, até 2014, 100 mil mulheres em todo país (MEC, 2012). Ainda, no âmbito 

federal e coordenada pela ministra do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a “Rede de 

Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade”. São mais de 200 executivas das 

iniciativas pública e privada que trabalham para contribuir com uma agenda pragmática 

voltada para a sustentabilidade, com implementação de curto prazo. A primeira ação da Rede 

foi a Plataforma 20, documento apresentado na Conferência Mundial de Meio Ambiente, em 

2012. A segunda ação é o envolvimento da Rede na preparação de uma agenda para além de 

2015, ano limite dos Objetivos do Milênio (MMA, 2014). 

 

                                                           
34

 A Comissão é apoiada por 16 comissões regionais de diversidade, com seus integrantes com mandatos de dois 

anos. 
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O prêmio “WEPs Brasil 2014”, também é uma contribuição importante, pois seus objetivos 

principais são a promoção dos princípios de empoderamento e o incentivo da adesão de outras 

empresas a estes que foi criado pela Itaipu Binacional, organização certificada com o Selo da 

SPM, também visando à disseminação dos conceitos de gênero e raça do Programa Pró-

Equidade (WEPs Brasil). Importante destacar que na propaganda institucional do “Prêmio 

WEPs” a Itaipu Binacional destaca, como pontos o fortes para seu papel de promotora, sua 

participação ininterrupta no Programa Pró-Equidade, sendo ela uma das sete organizações 

certificadas desde a primeira edição. A Itaipu Binacional, através de uma de uma de suas 

lideranças, também está presente no “Espaço Mulheres Executivas do Paraná - MEX”, cuja 

missão é articular mulheres ocupantes de cargos de liderança fomentando o desenvolvimento 

profissional e o fortalecimento das relações institucionais, o que nos remete ao slogan dos 

Princípios do Empoderamento, “igualdade significa negócios”. 

 

Finalmente, fomentado diretamente pela UNIFEM/ UNWOMEN a fim de potencializar os 

resultados dos Princípios de Empoderamento com o comprometimento da alta gestão das 

organizações, o prêmio “Liderança nos Princípios de Empoderamento das Mulheres”. As 

lideranças das organizações signatárias dos Princípios são premiadas pelo seu 

comprometimento, por meio de ações concretas e inovadoras com estes e com a igualdade de 

gênero (UNIFEM/ UNWOMEN, 2013). 

Outro ponto relevante que demonstra como o Brasil vem se alinhando às questões 

internacionais que envolvem a perspectiva de gênero é sua participação como signatário dos 

Princípios de Empoderamento das Mulheres. Quando lançado, em 2010, os Princípios tiveram 

a adesão de 60 organizações, por meio da assinatura da Declaração de Apoio dos seus CEO´s. 

Destas, 20 eram brasileiras e entre elas, 11 participavam do Programa Pró-Equidade de 

Gênero, da SPM. Em 2012, o Brasil foi o segundo país com o maior número de empresas 

signatárias, atrás do Japão. Das 460 organizações, 55 eram brasileiras sendo 23 participantes 

do Programa, com destaque para o sistema Eletrobrás que compreende 14 organizações desse 

total. Ainda que tenha havido uma ligeira queda proporcional entre o número de empresas 

brasileiras signatárias e o número de empresas que fazem parte do Programa, o resultado 

continua expressivo, demonstrando também uma coerência das culturas das organizações no 

sentido de se envolver em diversos espaços na promoção do empoderamento e na autonomia 

econômica das mulheres. E, mais uma vez, destaca-se como fundamental o envolvimento da 

alta gerência, o apoio dos CEO´s, na promoção da igualdade entre os gêneros. 
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Tantos esforços parecem se converter em alguns avanços, refletidos, por exemplo, na 

melhoria da posição do Brasil no ranking global de combate à desigualdade. Em 2011, o 

Brasil ocupava a 82ª posição no ranking, em 2013, passou para a 62ª posição
35

. Contudo, o 

Brasil está na 117ª posição em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres e na 116ª 

em relação ao empoderamento político das mulheres. Entretanto, não apenas no Brasil, mas em 

todos os países em desenvolvimento e desenvolvidos, a presença da mulher em cargos de liderança 

e tomada de decisão não é significativa em termos quantitativos: 

 

 

Figura 8 – Nível de igualdade entre homens e mulheres com recorte variado na América Latina 
Fonte: Global Gender Gap Report 2013. 

 

Destaca-se que o Global Gender Gap é um importante documento para balizar políticas 

públicas de promoção de equidade de gênero, mas seus indicadores dizem respeito à realidade 

de cada país. Assim, em países muito pobres onde tanto homens quanto mulheres ganham 

pouco, por exemplo, os índices de equidade podem ser mais altos, o que não significa na 

prática que a situação das mulheres no mercado de trabalho seja melhor do que em outros 

países cujos indicadores do relatório apontam diferenças maiores entre os gêneros. 

 

                                                           
35 O Relatório sobre Desigualdade Global de Gênero é considerado um dos principais indicadores das ações dos 

países no sentido da igualdade entre homens e mulheres. A posição de cada país nesse ranking é definida a partir 

da análise de quatro critérios: participação econômica, poder político e acesso à educação e saúde. É atribuída 

uma “nota” que pode variar de 0 a 1, sendo 0 o pior dos cenários, ou seja, de total desigualdade e 1, o ideal com 

total igualdade. A “nota” do Brasil, na última avaliação, foi de 0,695, demosntrando uma sutil melhoria em 

relação à “nota” de 2012 que foi 0,691. Entre 136 países pesquisados, o Brasil está atrás da Islândia (1ª), 

Nicarágua (10ª) ,Cuba (15ª), África do Sul (17ª), Estados Unidos (23ª), Equador (25ª) e Bolívia (27ª). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A dominação masculina e a divisão sexual do trabalho permanecem uma realidade nos dias de 

hoje sendo reforçados pelas principais instituições humanas e permeando as culturas das 

organizações nas relações de trabalho destas com as mulheres. 

 

Corrobora tal afirmação o fato de que as mulheres, principalmente as negras, estão em menor 

número entre os profissionais com carteira assinada e recebem 63,6% dos salários dos 

homens, ainda que passem mais tempo estudando. São minoria nas áreas tecnológicas, 

industrial, de engenharia, comercial e jurídica e, por outro lado, aquelas que ganham até ¼ de 

salário mínimo contribuem com mais de 50% da renda familiar, na maior parte do país. 

(DIEESE, 2011, p. 107). Além disso, gastam em média 22 horas semanais com os afazeres 

domésticos enquanto os homens gastam 7,9 horas nas mesmas atividades (SPM, 2013, p. 18). 

 

Na esfera pública, esse cenário de desigualdades permanece. Em relação aos cargos de DAS, 

nas diferentes esferas de governo, apenas 23% são ocupados por mulheres, ainda que elas 

sejam maioria nos serviço público estadual e municipal. Em relação ao governo Federal, são 

36,2%, entre os assalariados, mas predominam em alguns ministérios como Cultura e 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com 51,1% e 58,1% do quadro de pessoal, 

respectivamente (MPOG, 2013, p.77). Por outro lado, em empresas como a Petrobras, são 

15,8% do efetivo. 

 

Nos espaços de poder, a situação das mulheres também não é favorável. A proporção de 

mulheres que integram instâncias decisórias nos partidos políticos, no Brasil, é de 16%, 

ficando atrás da Argentina (17%) e da Bolívia (40%). Também são minoria nos espaços de 

tomada de decisão das empresas, nos níveis gerencial, de direção e presidência (DIEESE, 

2011, p. 272) 

 

Diante deste cenário, entende-se como de fundamental relevância o esforço tanto de 

organismos internacionais quanto da iniciativa privada, mas sobretudo do Estado, no sentido 

de fomentar políticas que tenham como objetivo a promoção da equidade entre os gêneros e 

as raças no mundo do trabalho. Desde 2005, a SPM, Secretaria vinculada à Presidência da 

República, vem desenvolvendo o Programa Pró-Equidade de Gênero e atribuindo destaque às 
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organizações que se comprometem a agir para mudar a realidade das mulheres no mundo do 

trabalho, por meio da concessão do Selo Pró-Equidade de Gênero. 

 

Essa pesquisa foi desencadeada a partir da proposição de uma descrição da evolução do 

Programa Pró-Equidade de Gênero, através das edições de certificação das organizações que a 

ele aderiram, no período de 2005 a 2013. Com base na leitura do referencial teórico e da 

consulta aos resultados divulgados pela SPM, apresentou-se um resumo das ações 

propositivas do governo federal, no que tange às questões de gênero. Como qualquer 

iniciativa, tem acertos e desafios a serem superados, mas houve uma evolução cujos destaques 

são:  

1. A participação das empresas do setor eletroenergético: essas empresas constituem um 

braço forte da economia brasileira com projeção dentro e fora do país. Ações bem 

sucedidas no campo da equidade entre os gêneros nelas implementadas reverberam de 

forma impactante, não apenas no setor econômico, mas também no social. A mudança 

de suas culturas será uma grande vitória para a promoção da equidade entre os 

gêneros. 

2. A escolha de dois eixos de atuação, gestão de pessoas e cultura organizacional e suas 

respectivas diretrizes estratégicas: primeiro, não há mudança nas relações de trabalho 

e não há fomento à equidade entre os gêneros sem mudança de cultura organizacional. 

Partindo da ideia de que há uma relação de influência cíclica entre organização e 

indivíduo, mexer com o status quo das empresas pode impactar na mudança da cultura 

do próprio indivíduo podendo amplificar os resultados das ações para além da 

organização, promovendo externalidades positivas para o Programa. É no centro da 

cultura organizacional que se encontram as ferramentas de sensibilização para a 

mitigação e posterior solução das desigualdades entre os gêneros no mundo do 

trabalho. Segundo, não há um ganho efetivo para as mulheres se toda a discussão de 

equidade de gênero se restringir ao campo do discurso, do diagnóstico, na propaganda 

institucional, nas adequações de terminologias e workshops, por exemplo. É preciso 

traduzir os dados e a sensibilização da organização em ações concretas que 

modifiquem as políticas de recrutamento e seleção, de ascensão profissional, de 

benefícios e remuneração e salários, para citar as diretrizes que tem maior impacto 
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financeiro nas organizações e nas profissionais. Mudando cultura organizacional e as 

políticas de gestão de pessoas, muda-se a lógica das relações de trabalho. 

3. A certificação com um Selo: sobretudo para empresas de economia mista e privadas, o 

Selo gera agendas, internas e externas, positivas, boa visibilidade na comunidade 

empresarial, além de publicizar o alinhamento com os organismos internacionais. É 

uma iniciativa interessante porque traz a lógica das certificações às quais grandes 

empresas, sobretudo dos setores eletroenergéticos, de tecnologia e financeiro, estão 

bastante acostumadas, porém com um enfoque socioeconômico. Para ser certificada, a 

organização muito mais do que implementar planos de ação precisa refletir sobre sua 

cultura e suas práticas, absorvidas dos indivíduos que as compõe ou formuladas pela 

prórpia organização. A busca pela certificação é um processo de reflexão para a ação e 

pode ter reflexos muito além daqueles já traduzidos em números nos balanços sociais, 

nos resultados do Programa Pró-Equidade, nas estatísticas do MPOG e assim por 

diante. 

4. Os Balanços Sociais das organizações, certificadas nas quatro primeiras edições, 

mencionam a certificação do Programa Pró-Equidade de Gênero como uma conquista 

e uma oportunidade das empresas para agirem no sentido da adoção de boas práticas 

de gestão de pessoas e de mudança da cultura organizacional. 

O Programa Pró-Equidade pretende contribuir para que organizações públicas e privadas 

adotem práticas de equidade étnico-racial e de gênero como ferramenta sistêmica da sua 

gestão para que, a médio e longo prazo, resultados mensuráveis se traduzam na conquista de 

um mercado de trabalho mais justo e que tais práticas transcendam os relatórios de 

sustentabilidade ou balanços sociais das empresas. 

Neste sentido, a presente pesquisa identificou os seguintes desafios:  

1. As organizações gerenciam todo o processo de mudança a partir da criação de um 

comitê interno de Pró-Equidade de Gênero e Raça: para ser efetiva a atuação deste 

comitê, é preciso que em todas as organizações ele conte com indivíduos que tenham 

poder de decisão, pois agir nos eixos de cultura organizacional e gestão de pessoas 

prescinde tal atribuição. Essa é uma realidade que sempre será um desafio, pois a 

conjuntura da organização poderá ou não favorecer que tal Comitê consiga 
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desempenhar seu papel fundamental para o sucesso das demais ações previstas na 

metodologia do Programa. 

2.  Diagnóstico da organização: a ficha perfil que dará origem ao diagnóstico da 

organização deveria ser formulada a partir de uma cesta de indicadores que gerariam 

não apenas informações sobre a realidade percebida e documentada das organizações, 

como também subsidiaria a avaliação das ações propostas e realizadas, sempre com 

um olhar para dentro da empresa e não comparativo com outras organizações, como já 

é feito. Na preparação da edição do Selo deveria ser divulgada a relação dos 

indicadores específicos com base na experiência adquirida nos últimos sete anos, nas 

características gerais e setoriais das organizações, incluindo seu perfil jurídico e 

normas administrativas.  

 

3.  Avaliação: a avaliação tanto das organizações quanto do Programa deveria ser 

externa. No modelo atual, são as próprias organizações concorrentes ao Selo e a SPM 

para a análise de políticas públicas, poderia se somar ao sucesso do que já foi feito, 

ampliando a dimensão do Programa, aprofundando a reflexão sobre ele e das 

organizações sobre si mesmas, produzindo dados e um diagnóstico da evolução das 

empresas certificadas que poderiam subsidiar outras politicas públicas relacionadas. 

 

4.  Divulgação do Programa: Seria importante, para valorizar ainda mais o Selo e ampliar 

o escopo de organizações do Programa e sua importância como política pública, uma 

divulgação mais expressiva e ampla de suas edições, incluindo as universidades e 

escolas da educação básica, ampliando assim seu recorte de participantes por meio de 

mala direta, propaganda institucional, na mídia aberta, impressa e digital, por exemplo. 

Atualmente, isso feito no site da SPM, nas conferências nacionais e junto às 

organizações que já participam ficando sob a responsabilidade destas a ampliação das 

adesões por meio de networking. Neste sentido, seria interessante que tanto a data de 

lançamento do Programa e quanto a da certificação das organizações deveriam ocorrer 

em março, lançando mão do Dia Internacional da Mulher como estratégia para uma 

maior visibilidade. 

 

5.  Divulgação dos resultados: Os resultados divulgados pela SPM deveriam ser 

padronizados em uma publicação quali-quantitativa, no padrão dos anuários do 



53 
 

DIEESE, IPEA, MPOG e assim por diante e deveria haver uma seção cruzando esses 

dados com os gerais, organizando as empresas por esfera, setor ou segmento, perfil 

jurídico, porte, etc. É pouco esclarecedor colocar em um mesmo documento uma 

multinacional e uma prefeitura de uma cidade pequena. São realidades muitos 

dissonantes que merecem ser destacadas em um contexto próprio. Ainda que o Selo 

não compare as organizações umas com as outras, para o cidadão ou o gestor que 

consulta esses dados, da forma como eles são apresentados atualmente, a atitude 

comparativa é quase imediata. 

 

6.  Gerenciamento de carreiras: não há, no eixo gestão de pessoas, uma diretriz que 

contemple o gerenciamento de carreiras, especificamente. É importante dar destaque a 

tal responsabilidade da área de recursos humanos, pois gerenciar carreiras de mulheres 

vai muito além de institucionalizar políticas de remuneração, ascensão profissional, 

capacitação e benefícios. Gerenciamento de carreiras implica um olhar individual e 

atento tanto aos profissionais homens quanto mulheres, contemplando suas 

expectativas de crescimento e aspirações, respeitando suas limitações de tempo e 

recursos e suas reponsabilidades familiares, dentro do contexto das organizações as 

quais pertencem. Mais do que ações pontuais, o gerenciamento de carreiras deve 

contemplar o profissional com um olhar sistêmico e contribuir para sua evolução e, 

consequentemente, para a evolução da organização. 

 

A evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero é a materialização de lutas históricas e de 

um movimento crescente, dentro do governo federal. No contexto de tal crescimento, a 

presente pesquisa identifica como determinante o envolvimento dos diversos ministérios que 

iniciaram um processo de reflexão, discussão e, principalmente, de proposição de combate às 

desigualdades, sobretudo as relacionadas à temática de gênero. Contudo, há de se destacar o 

papel do MME, com sua rede de organizações estratégicas para o desenvolvimento do país, 

que além de organizar um comitê permanente para tratar das questões de gênero, aderiu ao 

Programa chancelando sua importância e lhe dando visibilidade. 

 

O Programa fornece importantes subsídios para a formulação de boas práticas de gestão nas 

organizações possibilitando que estas, cada vez mais, tornem-se ambientes de trabalho onde a 

igualdade entre os gêneros e raças não é mais um tema a ser debatido e sim, algo intrínseco à 
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sua cultura, com resultados mensuráveis, gerando uma agenda positiva. A criação dessa 

agenda é o grande destaque da evolução do Programa Pró-Equidade de Gênero. O governo 

federal, por meio da SPM, deu uma importante contribuição à sociedade ao retirar a situação 

das mulheres no mercado de trabalho de uma esfera secundária, lançando-o ao patamar de 

política pública, apresentando às organizações e aos governos o desafio da promoção da 

equidade entre os gêneros como tema prioritário e, ao mesmo tempo, colocando à disposição 

os conhecimentos de uma Secretaria voltada para as políticas de gênero, diretamente ligada à 

Presidência da República. 

 

Finalmente, não se pode deixar de mencionar o papel histórico das mulheres que, muito antes 

do estado assumir para si a responsabilidade da promoção de políticas públicas de combate à 

desigualdade de gênero, romperam barreiras preconceituosas, enfrentaram a violência 

institucionalizada, construíram suas carreiras profissionais e, ao chegarem aos mais altos 

postos da administração pública voltaram seus esforços para os pleitos comuns a todas as 

mulheres: o direito ao acesso à saúde, habitação, educação, às oportunidades iguais no 

mercado de trabalho e ao respeito. 

 

Em 2011, o governo brasileiro teve o maior número de mulheres em espaços de poder e 

tomada de decisão de sua história. É emblemático o fato de que, a ex-ministra do MME, que, 

junto com as organizações a ele vinculadas foi responsável pelo fomento do Programa Pró-

Equidade em um mundo corporativo historicamente masculinizado, foi eleita a primeira 

presidente do país. No tempo presente da História, talvez seja difícil mensurar o papel da atual 

presidente Dilma Rousseff, ainda como Ministra das Minas e Energia e depois da Casa Civil, 

da presidente da Petrobrás Graça Foster, da ex-presidente da Caixa Maria Fernanda Ramos 

Coelho e todas as atuais ministras e ex-ministras, diretoras, gerentes, intelectuais, professoras, 

trabalhadoras que usaram e usam sua posição relativa de poder transitório para colocar e 

manter no topo da agenda do governo a questão da equidade de gênero e também  de combate 

ao preconceito étnico racial e sexual, pois o senso comum tende a avaliar o papel dos atores 

envolvidos na implementação das políticas públicas somente no recorte do dia a dia de um 

governo e nos resultados de curto prazo. Cabe à História futura, aquela que se faz a partir do 

presente que vira passado – próximo ou distante – comprovar a importância de tais mulheres 

envolvidas na promoção da equidade de gênero no Brasil e na transformação de tal tema em 

política pública. 
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Também é importante lembrar que em tempos difíceis ela e a atual ministra da SPM 

compartilharam as incertezas e a violência de um regime de exceção e que hoje, ainda em um 

mundo de dominação masculina, assumem outros desafios usando sua posição relativa para 

combater o preconceito tão profundamente arraigado e muitas vezes naturalizado, na nossa 

sociedade. 

 

Assim, é imperativo que o Programa Pró-Equidade de Gênero, como uma importante 

ferramenta de combate às desigualdades e aos preconceitos de gênero, se fortaleça e supere 

seus desafios. Mas, o maior dos desafios é o da sociedade, a saber, não permitir que haja 

retrocesso na agenda do empoderamento das mulheres.  
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Apêndice I – Lista de siglas 

 

1. BS – Balanço Social 

2. CEAL – Companhia Elétrica de Alagoas 

3. CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

4. CNPM – Conselho Nacional do Ministério Público 

5. CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

6. DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos  

7. ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A 

8. ELETONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A 

9. ELETRONUCLEAR – Eletrobrás Termonuclear S.A 

10. ELETROSUL – Centrais Elétricas S.A 

11. EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

12. FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

13. INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

14. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

15. MMA – Ministério do Meio Ambiente 

16. MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrágrio 

17. MEC – Ministério da Educação  

18. MME – Ministério das Minas e Energia 

19. MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

20. MS – Ministério da Saúde 

21. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

22. OIT – Organização Internacional do Trabalho 

23. ONU – Organização das Naçções Unidas 

24. PETROBRAS – Petróleo Brasileiro  

25. PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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26. PNETD – Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente 

27. PNPM – Plano Nacional de Políticas para Mulheres 

28. PPA – Plano Pluri Anual 

29. SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

30. SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

31. SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados 

32. SRTE – Secretaria Regional de Trabalho e Emprego 

33. SPM – Secretaria de Políticas para Mulheres 

34. SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

35. UNIFEM – Fundo das Nações Unidas para Mulheres 

36. WEPs – Women’s Empowerment Principles 
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Apêndice II –Tabelas e gráficos complementares 

Participação média da renda mensal das mulheres no total da renda mensal familiar 

Brasil e Grandes Regiões 2009 (em %) 

Faixa de Renda Familiar Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Total     45,3 50,7 47,6 45,5 46,5 47,9 

Até 1/4 SM     49,8 56,1 59,9 55,9 61,2 56,4 

Mais de 1/4 a 1/2 SM      41,6 45,2 45,5 41,5 42,7 44,4 

Mais de 1/2 a 1 SM       45,6 52 46,6 44,7 45,5 47,7 

Mais de 1 a 2 SM     46,3 51,1 46,8 45,5 45,7 47,1 

Mais de 2 a 3 SM       45,1 49 47,2 46,7 46,4 47,2 

Mais de 3 a 5 SM       45,8 49,8 49,9 47,6 49,1 49,2 

Mais de 5 SM      46,1 50,3 49,4 45,5 48,4 48,5 
Fonte: IBGE. Pnad 

Elaboração: DIEESE 

 

 

Percentual de mulheres em cargos de chefia (1) segundo cargo e tamanho da empresa 

Brasil 2009 (em %) 

Cargo 

Tamanho da empresa (em nº de funcionários) 

Acima de 1.500 De 701 a 1.500 De 201 a 700 De 50 a 200 Abaixo de 50 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Presidente 11,5 12,6 11,8 12,6 14,2 14,9 17,6 18 25,1 27,5 

Vic-Presidente 10,5 11,4 9,1 10,5 13,8 17 17,2 16,6 26,7 29,8 

Diretor 18 18,2 18,4 18,4 20,5 21,9 23,7 25 30,7 31,4 

Gerente 23,5 25 23 25,7 26,2 28,9 32,3 35,5 43,9 46,2 

Supervisor 37,1 40,6 37,4 40,8 41,6 44,4 47,6 50,1 54,6 57,9 

Chefe 37,7 38 35,1 36,6 39,2 41,2 42,6 45 45,8 46,5 

Encarregado 46,2 46,9 46 48,8 49,3 50 53,9 57,9 59,8 61,3 

Coordenador 47,5 50,6 50,3 52,5 52 53,5 56,4 58,5 60,1 61,1 

Fonte: www.maismulheresnopoderbrasil.com.br 

Elaboração: DIEESE 

Nota: (1) O termo utilizado pelo IBGE corresponde à “pessoa de referência”. A adoção de “chefe” teve como 

objetivo a simplificação textual 

Obs: a) Pessoas de 18 anos ou mais de idade, ocupadas no período de referência de 365 dias 

b) Dado acessado em 23/03/2011 

 

 

 

 

 

Proporção de mulheres nas empresas segundo área de atuação 

Brasil 2008-2009 (em %) 
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Área 2008 2009 

Administrativa 49,2 51,7 

Comercial 33 34,4 

Tecnologia 16,1 16,1 

Relações públicas 60,5 61,6 

Suprimentos / compras 26 27,1 

Jurídica 44,2 45,8 

Industrial / engenharia 16,5 17,7 

Recursos humanos 69,8 72,2 

Fonte: www.maismulheresnopoderbrasil.com.br 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: Dado acessado em 28/03/2011 

 

 

Relação de certificadas nas quatro Edições do Programa 

 

 

Certificados na 1ª Edição Esfera 

1.Companhia Energética de Alagoas - CEAL Federal 

2.Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL Federal 

3.Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Federal 

4.Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear Federal 

5.Itaipu Binacional Federal 

6.Furnas Centrais Elétricas S.A. Federal 

7.Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE Federal 

8.Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Federal 

9.Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Federal 

10.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás Federal 

11.Caixa Econômica Federal - Caixa Federal 

 

 

Certificados na 2ª Edição Esfera 

1.Banco do Brasil (BB) Federal 

2.Banco do Nordeste do Brasil (BNB) Federal 

3.Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Federal 

4.Caixa Econômica Federal (CEF) Federal 

5.Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) Estadual 

6.Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL) Federal 
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7.Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) Federal 

8.Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) Federal 

9.Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) Federal 

10.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) Federal 

11.Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear) Federal 

12.Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Federal 

13.Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Federal 

14.Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO) Federal 

15.Furnas Centrais Elétricas S.A. Federal 

16.Grupo Hospital N.Sra. da Conceição Outros 

17.Itaipu Binacional Federal 

18.Manaus Energia Estadual 

19.Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) Federal 

20.Petros - Fundação de Seguridade Social Outros 

21.Prefeitura Municipal de Quixadá Municipal 

22.Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) Federal 

23.Secretaria Estadual de Trabalho, Renda e Esporte (SETRE/Bahia) Estadual 

 

 

Certificados na 3ª Edição Esfera 

1. BAHIAGÁS (BA)  Estadual 

2. Banco do Brasil S/A (DF)  Federal 

3. Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB (CE)  Federal 

4. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (RJ)  Federal 

5. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (RJ)  Outros 

6. Caixa Econômica Federal – CAIXA (DF)  Federal 

7. Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA (AM)  Estadual 

8. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (RJ)  Federal 

9. Companhia Paranaense de Energia – COPEL (PR)  Estadual 

10. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (RJ)  Outros 

11. ELETROBRÁS (RJ)  Federal 

12. Eletrobrás CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (RJ)  Federal 

13. Eletrobrás CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco (PE)  Federal 

14. Eletrobras Distribuição Acre (AC)  Estadual 

15. Eletrobras Distribuição Alagoas (AL)  Estadual 

16. Eletrobras Distribuição Amazonas (AM)  Estadual 

17. Eletrobras Distribuição Piauí (PI)  Estadual 

18. Eletrobras Distribuição Rondônia (RO)  Estadual 

19. Eletrobrás ELETRONORTE (DF)  Estadual 

20. Eletrobrás ELETRONUCLEAR (RJ)  Estadual 

21. Eletrobrás ELETROSUL (SC)  Estadual 

22. Eletrobrás FURNAS (RJ)  Federal 
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23. Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA (BA)  Estadual 

24. Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO (DF)  Federal 

25. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (DF)  Federal 

26. FERSOL Indústria e Comércio S/A (SP)  Outros 

27. Fundação de Seguridade Social - GEAP (DF)  Outros 

28. Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (DF)  Outros 

29. Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (RJ)  Outros 

30. Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (RJ)  Outros 

31. Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (RJ)  Outros 

32. Grupo Hospitalar Conceição – GHC (RS)  Outros 

33. Instituto de Artesanato Visconde de Mauá (BA)  Outros 

34. Instituto de Gestão das Águas e Clima – INGÁ (BA)  Estadual 

35. Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo –IPEM (SP)  Estadual 

36. Instituto Estadual de Hematologia Artur de Siqueira Cavalcanti HEMORIO (RJ)  Estadual 

37. Itaipu Binacional (PR)  Federal 

38. Petrobras Distribuidora (RJ)  Federal 

39. Petrobras Transportes - TRANSPETRO (RJ)  Federal 

40. Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS (RJ)  Federal 

41. Prefeitura Municipal de Alfenas (MG)  Municipal 

42. Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE)  Municipal 

43. Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP)  Municipal 

44. Prefeitura Municipal de Jaboatão (PE)  Municipal 

45. Prefeitura Municipal de Mesquita (RJ)  Municipal 

46. Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS)  Municipal 

47. Prefeitura Municipal de Quixadá (CE)  Municipal 

48. Prefeitura Municipal de Santa Rosa (RS)  Municipal 

49. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus (BA)  Municipal 

50. Prefeitura Municipal de São Carlos (SP)  Municipal 

51. REAL GRANDEZA – Fundação de Previdência e Assistência Social (RJ)  Outros 

52. Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí – SEDUC (PI)  Estadual 

53. Secretaria de Estado da Administração do Piauí - SEAD (PI)  Estadual 

54. Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE (BA)  Estadual 

55. Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH – Manaus (AM)  Municipal 

56. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro – SEBRAE (RJ)  Outros 

57. Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (DF)  Federal 

58. Serviço Social da Indústria – SESI DR (PR)  Outros 
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Certificados na 4ª Edição Esfera 

1. AGU - Advocacia Geral da União Federal 

2. BAHIAGÁS – Companhia de Gás da Bahia Estadual 

3. Banco do Brasil S.A. Federal 

4. Banco do Nordeste do Brasil S.A. Federal 

5. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Federal 

6. BRB – Banco de Brasília Estadual 

7. Caixa Econômica Federal Federal 

8. Câmara dos Deputados Federal 

9. CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica Federal 

10.  CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco Federal 

11. CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Federal 

12. CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Federal 

13. CREA- RJ  Outros 

14. ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Federal 

15. Eletrobrás Amazonas Energia Estadual 

16. Eletrobrás Distribuição Acre Estadual 

17. Eletrobrás Distribuição Rondônia Estadual 

18. ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Federal 

19. ELETRONUCLEAR - Eletrobrás Termonuclear S/A  Federal 

20. ELETROS - Fundação Eletrobrás de Seguridade Social  Outros 

21. Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Federal 

22. Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Federal 

23. Fersol Industria e comercio S.A. Outros 

24. FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais Outros 

25. FURNAS Centrais Elétricas S.A Federal 

26. GEAP - Fundação de Seguridade Social Outros 

27. GHC - Hospital Cristo Redentor, Fêmina e Nossa Senhora da Conceição Outros 

28. Governo do Estado do Rio Grande do Sul Estadual 

29. Hemobrás- Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia Federal 

30. Home Care Cene Hospitalar LTDA. Outros 

31. INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social Federal 

32. IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo Estadual 

33. ITAIPU BINACIONAL Federal 

34. Kraft Foods -  Mondelēz Brasil Outros 

35. LIQUIGÁS Distribuidora  S/A Outros 

36. PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. Federal 

37. PETROBRAS Distribuidora S.A. Federal 

38. PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social  Outros 

39. Prefeitura Municipal de Curitiba   Municipal 

40. Prefeitura Municipal de Guarulhos Municipal 

41. Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes  Municipal 

42. Prefeitura Municipal de Porto Alegre Municipal 
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43. Prefeitura Municipal de Quixadá Municipal 

44. Prefeitura Municipal de Santa Rosa Municipal 

45. Prefeitura Municipal do Recife Municipal 

46. Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social -  Outros 

47. RURAP - Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá  Estadual 

48. Sebrae RJ - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Outros 

49. SEDUC - Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Piauí Estadual 

50. SEMASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Municipal 

51. Senado Federal Federal 

52. SENAI – PR  - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  Outros 

53. SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados  Federal 

54. SERPROS Fundo Multipatrocinado. Outros 

55. SESI- Serviço Social da Indústria Outros 

56. Transpetro - Petrobrás Transporte S.A.   Outros 

57. Wal-Mart Brasil Ltda Outros 

 

 

Gráfico consolidado por esferas nas quatro edições do Selo Pró-Equidade 

 

 

 

 


