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IGUALDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE CORPORATIVO: DESAFIOS, 

AVANÇOS E TENDÊNCIAS PARA GRANDES EMPRESAS COM ATUAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Resumo 

Ao longo dos últimos anos, diversas iniciativas empresariais surgiram no Brasil 

como forma de organizar, fomentar e atuar como catalisador da igualdade de gênero no 

ambiente corporativo nacional, seja na esfera pública ou na privada. Diferente das 

pesquisas que buscam retratar a realidade das empresas através da percepção de 

presidentes, diretores ou representantes internos, este estudo teve como objetivo ir além do 

discurso institucional, tentando captar a percepção qualitativa dos coordenadores desses 

grupos representativos (selos, redes, movimentos, organizações), que, juntos, mobilizam 

mais de 200 empresas no país. As entrevistas com estes indivíduos puderam propiciar uma 

maior capilaridade e visão crítica em relação aos avanços, desafios e tendências para 

questão de gênero nas grandes empresas com atuação no Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Gênero, igualdade de gênero corporativa, empoderamento de 

mulheres, diversidade organizacional, inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CORPORATE GENDER EQUALITY: CHALLENGES, PROGRESSES AND 

TRENDS FOR BIG COMPANIES WORKING IN BRAZIL. 

 

Abstract 

Over the past few years, several business initiatives emerged in Brazil as a way to 

organize, promote and act as a catalyst for gender equality in the national business 

environment, whether in the public or private sector. With a different approach from the 

studies that seek to portray the reality of companies through the perception of presidents, 

directors or employees, this present research aims to go beyond the institutional discourse, 

trying to capture the qualitative perception of the coordinators of these representative 

groups (networks, movements and organizations, etc), which mobilize more than 200 

companies in the country. The interview with these individuals were able to provide a 

denser and critical view of the progresses, challenges and trends for gender issues in large 

companies operating in Brazil. 

 

KEY-WORDS:  Gender, corporate gender equality, women’s empowerment, organizational 

diversity, inclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Uma ‘única história’ cria estereótipos. E o problema com 

estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles 

sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a 

única história. (...) A consequência de uma única história é 

essa: ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o 

reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. 

Enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos 

semelhantes.” 

 

“O perigo de uma única história”, Chimamanda Adichie. 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ainda posso me recordar, como se fosse ontem, do dia em que eu assisti pela 

primeira vez o vídeo chamado “The danger of a single story” (“O perigo de uma única 

história”), da escritora Chimamanda Adichie. Ao longo dos impactantes 18 minutos e 46 

segundos de palestra, ela compartilha sua crença de como a dignidade de indivíduos, 

grupos e pessoas pode ser roubada a partir de uma única perspectiva, quase sempre 

limitada. Cada exemplo dado, cada reflexão feita, ressoaram profundamente dentro de mim. 

Ainda ressoam, acredito eu.  

Desde então, passei a pensar constantemente em quantas vezes vemos as pessoas 

sofrerem com o preconceito, a discriminação, a falta de oportunidades e de diretos, por 

serem “reféns” de uma “única história”, mesmo quando esta é incompleta, culturalmente 

enviesada e estereotipada. Mas o pior de tudo, pra mim, foi pensar em como nós – todos os 

dias - também podemos ser aqueles que constroem cegueiras, disseminando e escrevendo 

em pedras as histórias com verdades míopes.  

Em um dado momento, Chimamanda diz: “quando nós rejeitamos uma única 

história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós 

reconquistamos um tipo de paraíso”. Então, neste espaço, eu gostaria de reconhecer e, 

principalmente, agradecer às pessoas que me fizeram ir fora da caixa, fora da zona de 

conforto para descobrir este tal paraíso mencionado pela escritora. 

Primeiro, preciso dedicar todos os meus elogios à minha família: minha mãe Erika, 

meu pai Victor, meu irmão Davi, minha cunhada Alana, minhas tias, tios, avôs e avós. A 

cada dia que passa eu tomo mais consciência que eu fui privilegiada por ser parte de uma 

família de vanguarda, que me ensinou valores inestimáveis. Rica de felicidade, coberta de 

amor e, até mesmo, um pouquinho de loucura. Em especial, destaco meus pais que, mesmo 

muito novos, sempre me mostraram que a educação era o caminho que me levaria à riqueza 

de espírito. Sou muito grata por vocês me ensinarem a beleza de desbravar as fronteiras do 

conhecimento, me deparando diariamente com uma enxurrada maravilhosa de aprendizado 

e com lições de humildade diante das minhas limitações, incertezas e linda ignorância. 

Afinal, Freud já diria que toda a sabedoria começa com a dúvida, não é mesmo? 

Hoje, outro ponto que me define muito como pessoa é a crença de que nada 

acontece por acaso. Como se a nossa vida fizesse sentido quando olhamos para trás, 



 
 

fazendo com as peças se conectem e nos mostrem que podemos ser parte de algo muito 

maior. Por isso, preciso reconhecer àqueles que fizeram parte da minha trajetória 

profissional, desde a Iniciativa Júnior (empresa júnior de administração e contabilidade da 

UERJ), passando pela Walt Disney World e chegando até à Vale. Cada pedaço da minha 

história pareceu milimetricamente orquestrado, me trazendo ao lugar que estou hoje. Dizem 

que os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o dia em que 

descobrimos o porquê. Portanto, preciso agradecer aos que estiveram do meu lado em cada 

sonho profissional, me mostrando que fazer o que se ama é liberdade, amar o que se faz é 

felicidade. Eu, definitivamente, não seria a mesma pessoa se não tivesse me deparado com 

o tema igualdade de gênero e o tema diversidade. Foram eles que me mostraram que o 

propósito e o legado que me guiam e me impulsionam a acordar todos os dias para dar 

saltos maiores. Gratidão infinita. 

Também não posso deixar de, humildemente, reconhecer a suma importância de 

todos que fizeram parte desta dissertação tão sonhada. Agradeço a todas as entrevistadas - 

Carmen Niethammer, Nadine Gasman, Regina Madalozzo, Iêda Novais e  Simone Schäffer 

- que reservaram um espaço em suas concorridas agendas e acolheram minha pesquisa com 

tanto carinho, abertura e franqueza. Existe um provérbio chinês que diz que “women hold 

up half the sky” (“as mulheres sustentam metade do céu”). Depois de ter o prazer de 

conhece-las e dialogar com vocês, não pude ter mais certeza de que esta frase está 

corretíssima. Espero que cada uma possa continuar trabalhando por causas tão nobres 

quanto a que vocês já trabalham hoje. Também gostaria de agradecer ao meu orientador, 

Prof. Dr. Márcio Grijó, pela disponibilidade constante de ensinar, pela cumplicidade em 

entender meu ponto de vista, pela paciência nos meus dias de desespero, pelas conversas e 

por ter imensa flexibilidade de me orientar e direcionar sem deixar de me dar asas para 

voar.  

Por fim, jamais poderia deixar de agradecer ao Colégio Salesiano, à UERJ, à 

Fundação Getúlio Vargas e seus respectivos professores, que me educaram e 

compartilharam muito conhecimento ao longo dos meus 25 anos de vida. Falo com um 

carinho mais do que especial aos colegas de turma e aos metres com que tive o prazer de 

aprender ao longo dos últimos 2 anos de mestrado profissional: Luciana Heymann, Dulce 

Pandolfi, Bianca Freire-Medeiros, Julia O’Donell, Bernardo Buarque de Holanda, Verena 



 
 

Alberti, Helio Arthur Irigaray, Roberto Pimenta. Vocês me fizeram quebrar paradigmas e 

descobrir que a estrada vai muito além do que se vê. Muito obrigada por me mostrarem que 

mentes são como paraquedas: elas só funcionam quando são abertas.  

Ao mesmo tempo, tenho plena consciência de que de nada adianta ter muita força de 

vontade, conhecimento e sonhos no bolso, sem ter um amor e uma bela pitada de amigos 

verdadeiros, genuínos e gentis. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de histórias, 

de experiências, de risadas, de momentos de tirar o folego e de boas surpresas. À todos 

aqueles que foram e são parte da minha vida, deixo minha eterna gratidão por me fazerem 

uma eterna apaixonada pela vida e por me mostrarem que, assim como Chimamanda 

Adichie falou durante seu vídeo do TED, “Histórias importam. Muitas histórias importam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS E FIGURAS 

 

Nº 

 

DESCRIÇÃO PÁG. 

Tabela 1. Etapas de pesquisa p. 19 

   

Figura 1.  8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) p. 21 

Figura 2.  10 Princípios do Pacto Global p. 22 

Figura 3.  Princípios de Empoderamento das Mulheres p. 23 

Figura 4. Histórico da participação feminina no mercado de trabalho 

brasileiro (1950-2009) 

p.24 

Figura 5. Comparação internacional da participação das mulheres no 

mercado de trabalho 

p. 25 

Figura 6. Distribuição de mulheres por setor do mercado p. 27 

Figura 7. Diferenças salariais entre homens e mulheres p. 28 

Figura 8. Participação feminina de acordo com nível hierárquico p. 29 

Figura 9. Participação feminina de acordo com nível hierárquico no 

Brasil 

p. 29 

Figura 10. Participação feminina nos conselhos de administração do Brasil p. 30 

Figura 11 Participação feminina nos conselhos de Administração Brasil 

vs Mundo 

p. 30 

Figura 12. Fatores que dificultam a chegada da mulher à liderança p. 31 

Figura 13. Objetivos do Pró-Equidade de Gênero e Raça p. 35 

Figura 14. Orientação Operacional do Programa p. 36 

Figura 15. Número de organizações participantes por edição p. 37 

Figura 16. As prioridades da ONU Mulheres p. 40 

Figura 17.  Os objetivos da Rede de Mulheres p. 44 

Figura 18. Grupos de Trabalho (GTs) da Rede de Mulheres p. 45 

Figura 19. Objetivos, Metas, Ações e Cases do GT1 p. 46 

Figura 20. Prioridades Estratégicas da IFC p. 47 

Figura 21. Compromissos do Varejo (Movimento Mulher360) p. 52 

Figura 22. Objetivos do Prêmio WEPS Brasil p. 52 



 
 

Figura 23. Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa p. 55 

Figura 24. A inter-relação entre os grupos representativos p. 56 

Figura 25. Análise geral dos grupos representativos p. 57 

Figura 26. Alternativas de Pesquisa p. 58 

Figura 27. Motivadores para igualdade de gênero corporativa p. 59 

Figura 28. Avanços de acordo com perfil e setor da empresa p. 66 

Figura 29. Fatores que dificultam a chegada da mulher à liderança no 

Brasil 

p. 69 

Figura 30. Os 3 principais pilares de desafios empresariais p. 70 

Figura 31. Tendências para a igualdade de gênero p. 80 

Figura 32. Ações adotadas por empresas para preparar mulheres para 

posições de liderança 

p. 85 

Figura 33. Efetividade na implementação de iniciativas pela paridade de 

gêneros nas empresas 

p. 86 

Figura 34. Avanços no número de mulheres na Mexichem Brasil p. 93 

Figura 35. Retorno em relação às práticas que endereçam igualdade de 

gênero 

p. 95 

Figura 36. Análise hipotética de trabalho conjunto entre os grupos 

representativos  

p. 97 

Figura 37. Fases de maturidade de diversidade p. 99 

Figura 38. Níveis de cultura p. 101 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
BM & 

FBOVESPA S.A. 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

Cepia Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação  

DAW Divisão para o Avanço das Mulheres 

FEM Fórum Econômico Mundial 

FTSE Financial Times Securities Exchange Index 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFC International Finance Corporation (Corporação Financeira 

Internacional) 

ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial 

GRI Global Reporting Initiative  

GT Grupo de Trabalho 

INSTRAW Instituto Internacional de Pesquisas e Capacitação para o Progresso da 

Mulher 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  

OIT Organização Internacional do Trabalho 

ONG Organização não-governamental  

ONU Organização das Nações Unidas  

OSAGI Escritório de Assessoria Especial para Questões de Gênero e Promoção 

da Mulher 

PNPM Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres  

RSC Responsabilidade Social Corporativa 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SEPPIR Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

SPM-PR Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 



 
 

UNGC United Nations Global Compact (Pacto Global das Nações Unidas) 

UNIFEM Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

WEPs Women's Empowerment Principles (Princípios de Empoderamento das 

Mulheres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

Introdução p. 15 

1. A igualdade de gênero corporativa e o cenário brasileiro atual p. 21 

1.1 O contexto mundial de promoção à igualdade de gênero p. 21 

1.2 A igualdade de gênero corporativa: o cenário brasileiro p. 25 

2. Grupos representativos para a promoção da igualdade de gênero no cenário 

brasileiro 

p. 34 

2.1 O panorama político como base para a formulação de grupos de fomento à 

igualdade de gênero corporativa 

p. 34 

2.2 Pró-Equidade de Gênero e Raça p. 36 

2.3 ONU Mulheres Brasil p. 40 

2.4 Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela Sustentabilidade (Grupo de Trabalho 

1) 

p. 44 

2.5  Corporação Financeira Internacional (IFC – International Finance Corporation) p. 48 

2.6 Aliança de Empresas para o Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade   p. 50 

2.7 Movimento Mulher360 e o Prêmio WEPs Brasil p. 52 

2.8 Sinergias entre os grupos representativos mapeados para a pesquisa: a 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e os elos centrais 

p. 54 

3. Avanços, desafios e tendências para grandes empresas com atuação no Brasil p. 59 

3.1 As percepções coletadas durante as entrevistas p. 60 

3.1.1 Motivadores para que a questão de gênero seja endereçada p. 60 

3.1.2 Avanços para grandes empresas com atuação no Brasil p. 62 

3.1.3 Desafios para grandes empresas com atuação no Brasil p. 70 

3.1.4 Tendências para grandes empresas com atuação no Brasil p. 81 

4. Práticas empresariais para enfrentar os desafios para a igualdade de gênero p. 86 

4.1 Panorama geral das ações implementadas no mercado e sua efetividade p. 86 

4.2 Boas práticas mapeadas e sugestões de ação p. 88 

5. Conclusão p. 99 

6. Referências bibliográficas p. 104 

Anexos p. 113 

 



15 
 

INTRODUÇÃO 

 
“O sinal verde se acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, 

mas logo se notou que não tinham arrancado todos iguais.” 

José Saramago (Ensaio sobre a cegueira, pag. 11) 
 

No livro “Ensaio sobre a cegueira” (1995), José Saramago mostra a diferença entre 

o ato de olhar e, efetivamente, ver. Diante de uma epidemia de “cegueira branca”, observa-

se o valor de igualdade e de respeito coletivo serem deteriorados. O governo decide 

intervir, mas as medidas adotadas ainda não foram suficientes para desacelerar a 

transmissão da doença. É uma figura feminina, a mulher do médico e única personagem 

não cega, que testemunha e acompanha visualmente a degradação da sociedade. 

Ao analisar o livro do autor português, pode-se fazer uma releitura sobre a questão 

do gênero. Os estudos sobre o tema são abrangentes e a abordagem multidisciplinar, por 

isso recorre a diversas ciências para explicá-los e pensá-los. Mais do que a visão central, é 

necessário aguçar a visão periférica e curar todo o tipo de miopia para conseguir identificar 

todos os atores que tangenciam a questão de gênero nas empresas. 

A temática da igualdade de gênero tem acompanhado historicamente a estruturação 

da comunidade política, assim como a defesa de direitos iguais aparece na origem de 

diversos movimentos de reivindicação, resistência, contestação social e política contra a 

discriminação e a exclusão (ONU MULHERES, 2011). Tal questionamento da ordem 

social e política excludente ganha força no cenário de globalização atual e de valorização 

do indivíduo. 

Ao analisar as questões relativas ao gênero, não se pode ignorar a existência de um 

passivo cultural que gera uma desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A 

função biológica feminina da procriação é projetada na função social de cuidado dos 

membros da família. Assim, segundo informações da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2005, p.29), a responsabilidade atribuída às mulheres em relação ao 

trabalho doméstico e ao cuidado da família gera desigualdades de oportunidades no acesso 

aos recursos econômicos, culturais, sociais e políticos. 

A partir desse cenário, órgãos governamentais e organizações internacionais 

passaram a trabalhar o tema através de políticas públicas, leis, compromissos e objetivos. 

Apesar dos esforços e do reconhecimento da igualdade de gênero como um direito humano 
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desde o estabelecimento da Organização das Nações Unidas (ONU MULHERES, 2011, 

p.10), ainda existem desafios e problemas para avançar na diminuição dos níveis de 

desigualdade.  

No Brasil é observada uma evolução no sentido da construção de uma 

institucionalidade voltada à promoção dos direitos das mulheres e à igualdade de gênero, 

assim como da visibilidade do tema na agenda das políticas públicas (OIT, 2010 p.34). 

Como exemplo, pode-se mencionar a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República (SPM-PR) em 2003, durante o governo Luís Inácio Lula da Silva. 

O avanço é notado em estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), 

intitulado “Global Gender Gap”. Considerando uma amostra de 136 países pesquisados, o 

Brasil saiu da 82ª, em 2006, para a 62ª posição, em 2013, em função de sua capacidade em 

reduzir a desigualdade de gênero. No entanto, um dos principais desafios que o estudo 

aponta para o Brasil está relacionado à remoção das barreiras para ampliar a participação 

das mulheres no mercado de trabalho. 

Mesmo que hoje 46,1% da população economicamente ativa seja feminina (IBGE, 

2012), existe uma significativa diferença salarial entre homens e mulheres, assim como 

uma baixa participação feminina em posições de liderança e em cargos que integram 

conselhos administrativos.   

Entende-se que, para que as ações, objetivos e compromissos em direção à 

igualdade de gênero sejam realmente eficazes, é necessário promover um forte senso de 

propósito comum e de responsabilidade coletiva entre todos os atores - governos, empresas, 

investidores, cidadãos, consumidores, trabalhadores e educadores. Assim como o Estado, as 

organizações podem ajudar a garantir que o mercado, o comércio, a tecnologia e as finanças 

progridam de maneira a beneficiar as economias e sociedades em todos os lugares. Com os 

incentivos certos e com os meios propícios, as empresas podem dar contribuições 

expressivas e duradouras à agenda de desenvolvimento sustentável, assim como a 

diminuição das desigualdades (UNGC, 2012, p.3). 

Para fomentar a participação ativa do setor empresarial, o Pacto Global das Nações 

Unidas (UNGC) propôs junto à ONU Mulheres os “sete princípios de empoderamento das 

mulheres”, uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial 

internacional, encorajando o alinhamento das políticas e práticas empresariais para a 
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igualdade de gênero, contando com o apoio de mais de 460 empresas ao redor do mundo. 

Atualmente, o Brasil é o 3º país com o maior número de empresas signatárias. Mas, será 

que o simples compromisso formal das organizações será suficiente para uma real evolução 

em relação às desigualdades? 

Diante desse cenário, torna-se importante entender o que as empresas instaladas no 

Brasil têm implementado para, efetivamente, caminhar em direção a um ambiente de 

trabalho com maior igualdade entre homens e mulheres. Este trabalho pretende responder 

às questões como: quais são os principais avanços já obtidos pelas empresas em prol da 

igualdade de gênero? Quais os grandes desafios enfrentados atualmente? Olhando para o 

longo prazo, quais as tendências e perspectivas futuras para este tema? 

Para se chegar a essas respostas, uma nova abordagem é proposta. A autora do 

presente estudo atua como analista de recursos humanos corporativo na área que trata do 

tema diversidade organizacional, sendo uma das responsáveis por iniciar o projeto equidade 

de gênero no Brasil em 2011. Como sua empresa tem sede no Brasil, possui capital aberto 

na bolsa, atuação em mais de 30 países, é participante do Pacto Global e signatária dos 

Princípios de Empoderamento das Mulheres, foi possível construir uma ampla rede de 

contatos com grupos representativos, que tem como propósito promover o tema no 

ambiente organizacional. Diante deste cenário, surge a proposta de realizar entrevistas com 

os coordenadores destes grupos de trabalho, movimentos, organizações, selos e prêmios 

representativos no território nacional, responsáveis por organizar, fomentar e atuar como 

catalisadores da igualdade de gênero no Brasil, tanto na esfera pública quando na privada. 

A visão destes indivíduos poderá oferecer uma perspectiva mais ampla e crítica em relação 

à efetiva evolução das empresas rumo a um ambiente de inclusão. 

 De forma resumida, o objetivo geral desta dissertação é obter uma nova perspectiva 

em relação aos desafios, avanços e as tendências para a igualdade de gênero no ambiente 

corporativo brasileiro, à luz da opinião de coordenadores de grupos representativos, que 

atuam para fomentar este tema em empresas. Já os objetivos específicos são:  

i. Fazer um panorama geral sobre o cenário brasileiro em relação à igualdade 

de gênero nas organizações;  

ii. Compreender a forma de atuação e o propósito de grupos representativos 

selecionados para fins do estudo; 
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iii. Observar os pontos de convergência e eventuais divergências na opinião dos 

coordenadores entrevistados; 

iv. Entender se os entrevistados observam variações nos desafios, avanços e 

tendências de acordo com o perfil e a indústria em que as organizações 

atuam; 

v. Buscar boas práticas em grupos representativos, gerando uma reflexão sobre 

como as grandes empresas podem potencializar sua contribuição para a 

diminuição das desigualdades de gênero e o avanço das mulheres em cargos 

de liderança. 

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o trabalho terá como ponto de 

partida a pesquisa bibliográfica, que nasce da necessidade da compreensão de diversos 

referenciais teóricos que permitem um maior entendimento acerca do tema. Tal análise 

abarca a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, e seu intento é 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre o 

assunto investigado (LAKATOS & MARCONI, 2001, p.66).   

Em relação ao objetivo, pode-se dizer que esta pesquisa é exploratória, pois “tem 

como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas 

à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores” (GIL, 2002 p.44). 

Ao considerar a forma de abordagem do problema, será realizada uma pesquisa 

qualitativa, que, de acordo com Silva e Menezes (2001, p.20), considera que há “um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números”. Neste sentido, visando conseguir mais informações, serão 

entrevistados representantes dos seguintes grupos representativos que atuam para promover 

a igualdade de gênero dentro das empresas no Brasil: Selo Pró-Equidade de Gênero, Raça; 

ONU Mulheres Brasil; Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela Sustentabilidade – Grupo 

de Trabalho 1; Corporação Financeira Internacional (IFC – sigla para International Finance 

Corporation) e Aliança de Empresas para o Fortalecimento do Papel da Mulher na 

Sociedade. A entrevista é definida por Haguette (1997, p.86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 
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obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”, assim, enquanto técnica de 

coleta de dados, ela é muito adequada para a finalidade de obtenção de informações acerca 

do que as pessoas “sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 

precedentes” (SELLTIZ, 1967, apud GIL, 2008). Serão realizadas entrevistas semi-

estruturadas, que são elaboradas mediante roteiro padronizado (disponibilizado em anexo), 

ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente formuladas e tem-se o cuidado de não 

fugir a elas. O principal motivo deste zelo é a possibilidade de comparação entre as 

respostas com o mesmo conjunto de perguntas, em que as possíveis diferenças observadas 

refletirão divergências de pensamento entre os respondentes e não diferença no 

questionário (LODI, 1974 apud LAKATOS & MARCONI, 2001).  

O percurso metodológico foi dividido nas seguintes etapas: (i) definição do objeto 

de estudo; (ii) definição da estratégia de coleta de dados; (iii) Coleta de dados; (iv) 

conclusões e descobertas da pesquisa. Embora tenhamos dividido todo o processo de 

pesquisa em etapas, devemos ressaltar que elas aconteceram de forma fluida, uma vez que, 

conforme aponta Lopes (2005, p.135), “a dinâmica do processo de pesquisa exige 

interações, voltas, novas combinações lógicas entre as etapas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS OPERAÇÕES METODOLÓGICAS

Revisão de literatura sobre o tema

Pesquisa exploratória

Definição do problema e 

Definição da estratégia de coleta de dadosElaboração de roteiro de pesquisa semi-estruturada

Coleta de dados por meio da entrevista

Classificação e agrupamento dos comentários coletados durante as 

entrevistas

Análise crítica e interpretativa

Elaboração de hipóteses, pontos de convergências e definição das 

possíveis generalizações

Revisão de literatura para levantamento de práticas e diretrizes sugeridas

Definição do objeto de estudo

Coleta de dados

Conclusões e descobertas da pesquisa

Tabela 1: Etapas de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria  
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Quanto à estrutura, esta dissertação apresenta 4 capítulos. No primeiro capítulo, 

farar-se-á um panorama geral do cenário brasileiro em relação à atuação de homens e 

mulheres no ambiente corporativo. Além de pesquisas sobre o tema, serão expostos 

indicadores, rankings e números de participação feminina no mercado de trabalho, que 

evidenciam a criticidade deste tema na esfera empresarial.  

Diante do cenário explicado no capítulo inicial, foram criados no Brasil diversos 

grupos de trabalho, movimentos, organizações, selos e prêmios para mobilizar a 

comunidade empresarial em prol da igualdade de gênero. No capítulo 2, estas iniciativas 

serão detalhadas, apresentando as cinco que foram selecionadas para atender ao objetivo 

deste estudo: Pró-equidade de Gênero e Raça; ONU Mulheres Brasil; Rede de Mulheres 

Líderes Brasileiras pela Sustentabilidade (grupo de trabalho 1); Corporação Financeira 

Internacional (IFC, atrelada ao Banco Mundial) e Aliança de Empresas para o 

Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade. Cada uma delas será descrita, dando 

ênfase ao seu respectivo objetivo, forma de atuação e representatividade no território 

nacional. Desta forma, pretende-se evidenciar como a opinião dos coordenadores destas 

iniciativas pode ser relevante, contribuindo com a pesquisa. O roteiro de entrevista está 

disponibilizado em anexo. 

O capítulo 3 irá apresentar os resultados da pesquisa, consolidando quais os grandes 

avanços, desafios e tendências mencionados entre os entrevistados, assim como terá uma 

análise crítica das informações coletadas.  

Por fim, o último capítulo oferecerá alguns exemplos práticos de como as empresas 

podem implementar ações para fomentar a igualdade de gênero e superar parte dos desafios 

identificados ao longo da pesquisa. Para tal, serão utilizados documentos, publicações, 

manuais e diretrizes já fornecidas pelos cinco grupos representativos entrevistados, assim 

como outras duas importantes iniciativas empresariais: o Movimento Mulher360 e o 

Prêmio WEPs Brasil. 
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1. A IGUALDADE DE GÊNERO CORPORATIVA E O CENÁRIO BRASILEIRO 

ATUAL 

 

1.1 O contexto mundial de promoção à igualdade de gênero 

 

A luta pela igualdade de gênero não aconteceu no Brasil de forma isolada. O 

contexto político-economico mundial foi de suma importancia para que o tema começasse a 

ser trabalhado na esfera política e empresarial. 

O surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU) representou um 

importante marco na evolução da discussão entre os papéis desempenhados por homens e 

mulheres na sociedade. Com o compromisso de, entre outros, “realizar a cooperação 

internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e 

humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais” 

(XAVIER, 2007), a ONU foi fundada oficialmente em 24 de outubro de 1945. Desde o seu 

estabelecimento, a igualdade de gênero foi reconhecida como um direito humano: 

 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” 

(Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

 

O surgimento do conceito de direitos humanos participa na promoção do fim das 

diferenças jurídicas entre pessoas que compunham os grupos nas sociedades, sendo direitos 

básicos que se aplicariam a qualquer pessoa, independente de sua origem, raça ou religião. 

Todavia, a libertação das desigualdades jurídicas não significou, necessariamente, uma 

libertação das desigualdades sociais. Os movimentos sociais passam, então, a se organizar 

mundialmente pelo fim da discriminação e da desigualdade de oportunidade para negros, 

indígenas, mulheres, homossexuais e deficientes.  

O ano 2000 representou um importante marco em termos de compromissos 

firmados  internacionalmente. A Cúpula do Milênio, encontro promovido pela ONU em 

Nova Iorque, reuniu líderes de 189 países e deu origem ao documento entitulado 

Declaração do Milênio, que tem como objetivo eliminar a extrema pobreza e a fome do 

planeta até 2015 (IPEA, 2004). Entre os princípios mencionados na Declaração do Milênio, 

a igualdade é colocada como valor essencial para as relações internacionais do século XXI: 
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“Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de se beneficiar do 

desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve 

ser garantida” (ONU, 2001, p.3). 

Para se atingir às metas estabelecidas, foram acordados oito objetivos, chamados de 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), assim como uma parceria global para 

buscar construir o desenvolvimento sustentável. “Os ODM podem servir como elo entre as 

agendas de governo, das empresas, dos movimentos sociais e das organizações da 

sociedade civil nos diferentes países” (ETHOS, 2006, p.5). Entre os oito objetivos listados, 

dois possuem relação direta com a questão de gênero: Promover a igualdade de gênero e a 

autonomia das mulheres; Melhorar a saúde materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, para gerar efetivos avanços, é necessário promover um senso de 

propósito comum e de responsabilidade coletiva entre os diferentes atores da sociedade, 

sejam eles da esfera pública ou privada. O número de empresas que vêm incorporando a 

responsabilidade social como um dos seus pilares de gestão é crescente, evidenciando como 

a sustentabilidade dos negócios também é uma questão fundamental para os negócios nos 

dias atuais. 

Também no ano 2000, como forma de reforçar tais premissas e estimular as 

empresas a agirem de acordo com a agenda de objetivos internacionais, foi lançado o Pacto 

Global das Nações Unidas (UNGC). Segundo o documento final criado no Fórum de 

Fonte: Site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
http://www.pnud.org.br/ODM.aspx, Acesso em 06 junho de 2014. 

Figura 1:  8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

http://www.pnud.org.br/ODM.aspx
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Sustentabilidade Corporativa, realizado durante a Rio+20 (Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável), o Pacto Global é a maior iniciativa mundial de 

sustentabilidade empresarial, com cerca de sete mil signatários corporativos de 135 países, 

além de outras partes interessadas. 

O UNGC tem a proposta de mobilizar a comunidade empresarial internacional, 

encorajando o alinhamento das políticas e práticas empresariais com 10 princípios 

internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio 

ambiente e combate à corrupção (UNGC, 2012), conforme mostra a figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se o princípio de número seis do UNGC, que faz referência à eliminação da 

discriminação no emprego. Neste ponto, a OIT destaca que, nos últimos anos, tem 

aumentado o reconhecimento de que as condições e causas da pobreza são diferentes para 

mulheres e homens, negros e brancos. O gênero e a raça/etnia são fatores sociais que, 

normalmente, determinam as possibilidades de acesso ao emprego, condicionando também 

a maneira pela qual os indivíduos e as famílias vivenciam a pobreza (OIT, 2005). Por isso, 

pode-se inferir que as as necessidades de todas essas pessoas precisam ser consideradas nas 

estratégias de redução da pobreza e nas políticas de geração de emprego. Afinal, dentro 

Fonte: Site do Chefs no Ministério de Minas e Energia, disponível em: 
http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/RAO2012/includes/imagens/pacto_global.j

pg  Acesso em 06 de agosto de 2014. 

Figura 2: 10 Princípios do Pacto Global 

http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/RAO2012/includes/imagens/pacto_global.jpg
http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/RAO2012/includes/imagens/pacto_global.jpg
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desse contexto, ”trabalhar significa poder oferecer a si mesmo ou aos familiares condições 

materiais de sobrevivência,(...) ter possibilidade de escolha no mercado de consumo e 

identificar seu lugar na satisfação dessas necessidades” (ARAÚJO e SCALON, 2005, 

p.20). 

Para reforçar as ações pela eliminação da discriminação no emprego, foi feita uma 

parceria entre o UNGC e a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) para estipular os “Princípios de 

Empoderamento das Mulheres”. Formada em 2010 para garantir a incorporação da 

perspectiva de gênero em todos os esforços para alcançar os Oito ODMs, a ONU Mulheres 

foi formada a partir da junção de quatro setores prévios distintos do Sistema das Nações 

Unidas:  Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW); Instituto Internacional de Pesquisas 

e Capacitação para o Progresso da Mulher (INSTRAW); Escritório de Assessoria Especial 

para Questões de Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI) e Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM).  

As recomendações expressas no documento “Princípios de Empoderamento das 

Mulheres” auxiliam a comunidade empresarial a concentrar-se nos principais elementos 

para a promoção da igualdade de gênero no local de trabalho, no mercado e na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brochura
i
 de divulgação dos princípios, disponível no site da ONU Mulheres, 

expressa uma série de diretrizes que direcionam as empresas à ação: informações 

conceituais sobre o tema, explicação detalhada de cada um dos sete princípios, sugestão de 

indicadores de resultados e melhores práticas adotadas pelas empresas.  

Fonte:  ONU Mulheres_2011_10_WEPs-Portuguese, Disponível em: 
http://www.unwomen.org/. Acesso em: 23.ago.2013. 

Figura 3:  Princípios de Empoderamento das Mulheres  

http://www.unwomen.org/about-us/about-un-women/
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Diante do exposto, observa-se que, mesmo que a busca por soluções para a 

superação do problema tenha feito parte das agendas de organizações governamentais, não-

governamentais e de organismos internacionais, a desigualdade de gênero permanece sendo 

um problema global e nacional. Apesar dos esforços, o Brasil ainda ocupa a 62ª posição no 

ranking da desigualdade entre homens e mulheres, de acordo com o “Global Gender Gap 

2013”, estudo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM) que classificou 136 países 

em função de suas capacidades em reduzir a desigualdade de gênero em quatro áreas chave: 

saúde e sobrevivência, acesso à educação, participação política e igualdade econômica. O 

estudo aponta que o Brasil faz parte do grupo que, apesar de ter realizado investimentos na 

educação feminina, ainda não obteve sucesso expressivo em remover as barreiras para 

ampliar a participação das mulheres no mercado de trabalho. Torna-se importante, então, 

analisar como está o cenário do mercado de trabalho no Brasil. 

 

1.2 A igualdade de gênero corporativa: o cenário brasileiro 

Na Europa e na América do Norte, as duas grandes guerras mundiais provocaram a 

entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho, ainda na primeira metade do 

século XX. Desde então, a participação feminina se ampliou em diversos países do mundo. 

Já no Brasil, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho foi mais lento até a década de 

1970, quando, então, passou a crescer em ritmo acelerado (Instituto Ethos, 2004), conforme 

mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte:  MADALOZZO, Regina. Mulheres: um diagnóstico da participação feminina na economia brasileira, 
2011, p.8 

Figura 4: Histórico da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro (1950-2009) 
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Com este crescimento exponencial da participação das mulheres no mercado de 

trabalho nacional, o estudo elaborado por Regina Madalozzo (2011) e publicado pela 

empresa Walmart Brasil mostra que Japão, França, Alemanha, Itália e Reino Unido já 

apresentam menor participação das mulheres no mercado de trabalho do que o Brasil 

(58,9%). Os dados brasileiros são próximos aos dos Estados Unidos (59,2%), Austrália 

(60%), Holanda (60%) e Suécia (60,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a pesquisa “Retrato das desigualdades de gênero e raça” realizada 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2008), as causas do aumento da 

participação de mulheres no mercado de trabalho são: o aumento da escolaridade feminina, 

a queda da fecundidade, novas oportunidades oferecidas pelo mercado e, finalmente, 

mudanças nos padrões culturais, que alteraram os valores relativos aos papéis de homens e 

mulheres na sociedade. 

Esta crescente diversificação e heterogeneidade da força de trabalho, somada as 

necessidades de competitividade geraram, na visão de Fleury (2000), uma resposta 

empresarial direcionada à gestão da diversidade. Isso acontece a partir do momento que as 

organizações “compreendem que devem colaborar na garantia dos direitos humanos, na 

redução das desigualdades, bem como investir no desenvolvimento sustentável e na 

ampliação do poder de consumo” (AGUIAR, 2006, p.19 e 20).  

Ou seja, pode-se afirmar que “o mundo corporativo vem adotando as tendências de 

mercado e investindo na busca da diversidade com o objetivo de incorporar práticas de 

igualdade entre os funcionários e assim melhorar a imagem da empresa, tanto interna 

Figura 5: Comparação internacional da participação das mulheres no mercado de trabalho 

Fonte:  MADALOZZO, Regina. Mulheres: um diagnóstico da participação feminina na economia 
brasileira, 2011, p.8 
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quanto externamente” (PACHECO, 2002, p.2). A diversidade se torna um fator crítico de 

sucesso para empresas não apenas por motivos de responsabilidade social, mas também 

para potencializar sua estratégia de gestão de pessoas, contatos, ampliação de mercado, 

relacionamento com comunidades ou com o governo, tentando reproduzir no seu ambiente 

de trabalho um cenário mais parecido com aquele que se encontra na sociedade em sua 

volta. O tema torna-se transversal, podendo ser incorporado em várias perspectivas e 

processos da organização. 

A Catalyst, organização sem fins lucrativos que tem como missão expandir 

oportunidades para mulheres e negócios, publicou o estudo “Why diversity matters?” (do 

inglês “Por que diversidade é importante?”), coletando dados de 2007 a 2013 que pudessem 

comprovar a existência de correlação positiva entre índices de diversidade e performance 

financeira, desenvolvimento de talentos, reputação no mercado e inovação. 

Entre as múltiplas dimensões da diversidade, a questão de gênero se destaca, 

ganhando rápida projeção no ambiente corporativo. A palavra gênero foi usada por Ann 

Oakley na década de 1970 com o objetivo de descrever as representações sociais de 

mulheres e homens, contrastando com aquelas que são biologicamente determinadas: 

 

Essencialmente, a distinção entre sexo e gênero é feita para enfatizar que tudo que homens e 

mulheres fazem, tudo que é deles(as) esperado – com exceção das funções sexualmente 

distintas (gestação, parto, amamentação, fecundação) – pode mudar, e muda, através do 

tempo e de acordo com a transformação e a variação de fatores socioculturais (OAKLEY, 

1999, p.8) 

 

A ONU Mulheres (2011, p.9) reitera o conceito de Oakley, definindo gênero e 

diferenciando-o do conceito de “sexo” da seguinte forma: 

 

O gênero refere-se à variedade de papéis e relacionamentos socialmente construídos, traços 

de personalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder e influência que a sociedade 

atribui aos dois sexos de forma diferenciada. O sexo biológico, por sua vez, é determinado 

por características genéticas e anatômicas. O gênero é uma identidade adquirida, aprendida, 

que muda ao longo do tempo e varia muito dentro das culturas e entre elas. O gênero é 

relacional e refere-se não somente a mulheres ou homens, mas às relações entre estes. 

 

Nesse contexto, seria possível pressupor que a entrada exponencial de mulheres no 

mercado de trabalho se refletiu em uma maior igualdade, participação e influência dentro 

das empresas? Apesar das aparências, essa ainda não é a realidade. A ONU Mulheres 

(2011, p. 9) define a igualdade de gênero como: 
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O conceito de que todos os seres humanos, tanto mulheres como homens, são livres para 

desenvolver as suas capacidades pessoais e tomar decisões sem as limitações impostas por 

estereótipos, papéis rigidamente atribuídos a um gênero ou preconceitos. A igualdade de 

gênero significa que os diferentes comportamentos, aspirações e necessidades das mulheres 

e dos homens são considerados, valorizados e favorecidos de modo igual. Não significa que 

as mulheres e os homens tenham de se tornar idênticos, mas que os seus direitos, 

responsabilidades e oportunidades não dependerão do fato de terem nascido com o sexo 

feminino ou masculino. 

 

A partir desse conceito, observa-se que, mesmo que as últimas décadas tenham sido 

caracterizadas por uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, isso não 

aconteceu em condições de equidade, nem no mercado de trabalho nem no âmbito 

doméstico e familiar.  

Ainda pode-se observar que os papéis tradicionalmente atribuídos ao gênero feminino 

ocasionam uma concentração de mulheres em setores específicos, em que os números são 

maiores nos segmentos de serviços de comunicação, varejo, hotelaria e restaurantes, ao 

mesmo tempo, em que são subrepresentadas em outras profissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A persistência de fatores socioculturais, os quais continuam atribuindo às mulheres as 

responsabilidades com o cuidado infantil e o desempenho das tarefas domésticas e 

familiares, dificultam o acesso a empregos de qualidade tornando-as relegadas a ocupações 

com menores rendimentos. As diferenças nos níveis salariais entre homens e mulheres, 

considerando pesquisa com profissionais em 20 países do mundo realizada pela OIT 

Fonte:  OIT, 2010 

Figura 6: Distribuição de mulheres por setor do mercado 
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(2009), são, em média, de 22,4%. Já no cenário brasileiro, elas podem chegar a 61,2% para 

a comparação entre o salário por hora de trabalho recebido por homens brancos e mulheres 

negras. Ou seja, as desigualdades ficam ainda mais evidentes quando a perspectiva racial é 

levada em consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As discrepâncias não param por aí. O estudo realizado pela empresa de consultoria 

Bain & Company, intitulado “o fenômeno do desaparecimento: paridade entre os gêneros 

na escalada corporativa”, aponta que “as mulheres ainda não sobem aos níveis de liderança 

no mesmo percentual e na mesma velocidade que seus pares do sexo oposto” 

(BAIN&COMPANY, 2010, p.3).  

Mesmo quando se observa um grande volume de mulheres sendo recrutadas, ainda 

existe uma dificuldade de crescer e atingir os níveis hierárquicos mais altos da organização. 

Este fenômeno é chamado de “afunilamento hierárquico”, em que diminuem o número de 

mulheres na medida em que aumentam as atribuições de comando. Como consequência, 

somente 3% das 500 maiores empresas do mundo, listadas pela revista Fortune, tinham 

uma mulher como CEO em 2009
 
(BAIN&COMPANY,2010, p.3). 

 

Figura 7:  Diferenças salariais entre homens e mulheres 

Fonte:  O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher, Instituto Ethos, 
2004. 
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Os dados são mais alarmantes no Brasil, onde, segundo o ranking “Maiores & 

Melhores” da revista Exame publicado em 2010, apenas duas das cem maiores empresas do 

país eram comandadas por uma mulher, de acordo com o estudo da Bain & Company 

(2010). Já o Instituto Ethos (2010) também evidencia o “afunilamento hierárquico”, 

mostrando que, entre os cargos executivos das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 

13,7% são ocupados por mulheres (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Diferenças salariais entre homens e mulheres 

Fonte: Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações 

Afirmativas – Pesquisa 2010, Instituto Ethos, p.12. 

 

Figura 9: Participação feminina de acordo com nível hierárquico no Brasil 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Valor Econômico Online, 2011. s.p 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Valor Econômico Online, 2011. s.p 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Participação feminina de acordo com nível hierárquico  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Valor Econômico Online, 2011. s.p 
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O reflexo também pode ser observado nos conselhos administrativos. Um 

levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2011) 

apresenta um panorama da presença de mulheres nos conselhos de administração, nas 

diretorias estatutárias e nos conselhos fiscais das empresas listadas na BM&F Bovespa. De 

um total de 2.647 posições de conselho efetivas em maio de 2011, apenas 204 eram 

ocupadas por mulheres, representando 7,71%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Europa, as mulheres representam somente 12% do conselho de diretores das cem 

empresas da Financial Times Securities Exchange Index (FTSE), sendo que 25% delas 

ainda possuem conselhos formados somente por homens. Quando comparado com os 

demais países, o Brasil possui percentuais de participação feminina menores do que África 

do Sul e China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,74% 7,10% 7,71%

92,26% 92,90% 92,29%

2009 2010 2011

Mulheres Homens

Figura 10: Participação feminina nos conselhos de administração do Brasil 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2011, p.6 

Figura 11: Participação feminina nos conselhos de Administração Brasil vs Mundo 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2011, p.6 



32 
 

Mas, afinal, quais as causas para esse cenário de desigualdade? A pesquisa 

Corporate Gender Gap Report (2010), realizada pelo Fórum Econômico Mundial (FEM) 

em 2010, aponta alguns fatores que mais dificultam a chegada da mulher aos postos de 

liderança, comparando-os com outros países. Baseado na resposta de 600 líderes de 

recursos humanos dos maiores empregadores do mundo, o questionário continua mais de 

25 perguntas em relação a representatividade feminina no quadro de empregados e no uso 

de práticas de igualdade de gênero, tais como monitoramento de metas, políticas de 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional, treinamento e programas de mentoria. No 

Brasil, os principais itens que dificultam a chegada das mulheres aos postos de liderança 

foram a falta de metas para aumentar a participação da mulher e a baixa divulgação de 

modelos de liderança feminina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será que os fatores param por ai? Para estudar a questão de gênero no mercado de 

trabalho é necessário identificar as mudanças estruturais que conseguem, efetivamente, 

gerar um impacto positivo nas relações e nos padrões de desigualdade entre homens e 

mulheres. Nas palavras de Margareth Maruani (2003 apud OIT, 2010, p.11 e 12): 

 

Figura 12:  Fatores que dificultam a chegada da mulher à liderança 

Fonte: Corporate Gender Gap Report, FME, 2010 
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“Estudar a evolução do lugar dos homens e das mulheres no mercado de trabalho não é 

dedicar-se à sociografia de uma categoria de mão de obra à parte – as mulheres. É ter meios 

para identificar as mudanças estruturais que produziram as transformações da população 

ativa. É analisar as lógicas sociais que subentendem as recomposições do mundo do 

trabalho. Em termos de desemprego e precariedade, de subemprego e superqualificação, as 

mulheres não são específicas. Elas são sintomáticas dos movimentos que agitam o mercado 

de trabalho. São reveladoras de fenômenos de conjunto. A situação delas não é particular, é 

significativa. Aprofundando a análise das diferenças de sexo no mercado de trabalho, não se 

contribui apenas para o acúmulo de saberes sobre a atividade feminina, participa-se também 

do progresso geral dos conhecimentos sobre o mundo do trabalho. E é exatamente essa ideia 

que ainda é difícil de admitir, mas que urge aceitar. Para que a variável ‘sexo’ deixe de ser 

mal vista e as lógicas de gênero estejam no cerne da reflexão sobre o trabalho e o emprego”. 

 

A partir dessa colocação, somada as evidências apresentadas em relação às 

desigualdades ainda existentes no ambiente de trabalho brasileiro, torna-se importante ir 

mais a fundo na discussão deste tema. Por mais que pesquisas e indicadores já deem 

indícios de quais são as causas do problema, ainda ficam as questões: quais outros fatores 

representam os maiores desafios para que as empresas que atuam no cenário brasileiro 

consigam maiores índices de igualdade de gênero? Quais foram os principais avanços e 

práticas implementadas para este fim? E, finalmente, quais as tendências observadas para 

os próximos anos?  

Para responder tais perguntas, será realizada uma pesquisa qualitativa, onde pessoas 

“representativas” darão sua opinião sobre o cenário corporativo das grandes empresas com 

atuação no Brasil. Com o objetivo de atingir maior capilaridade e diversidade de opiniões, 

foi feita a escolha de se conduzir entrevistas com os coordenadores de grupos 

“representativos” (grupos de trabalho, movimentos, organizações, prêmios e selos), que 

reúnem um elevado número de empresas participantes e possuem constante interface com o 

setor empresarial. No próximo capítulo, estes grupos serão devidamente descritos e 

detalhados, evidenciando sua contribuição para o tema, sua forma de atuação, assim como 

sua relevância para o presente estudo. 
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2. GRUPOS REPRESENTATIVOS PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE 

GÊNERO NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

2.1 O panorama político como base para a formulação de grupos de fomento à 

igualdade de gênero corporativa 

 

Apesar do estudo proposto nessa dissertação ter como foco o ambiente corporativo, 

esta análise não pode ser dissociada do contexto político brasileiro. Se, olhando em 

retrospecto, a participação feminina no mercado de trabalho cresceu nas ultimas décadas, 

ao mesmo tempo, as demandas das mulheres também entraram na agenda pública. 

A publicação intitulada “Progresso das mulheres no Brasil: 2003-2010”, feita em 

parceria entre a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (Cepia) e a ONU 

Mulheres, faz um panorama dos grandes marcos nos últimos anos. Foi a partir da década de 

70, quando o movimento feminista internacional começou a ganhar forças, que as questões 

das mulheres e do desenvolvimento foram conceitualmente ligadas e, assim, passaram a ser 

incorporadas nas discussões multilaterais. As novas maneiras de se entender o 

desenvolvimento traziam a tese de que o crescimento poderia ser alcançado tendo como 

foco problemas de pobreza, desemprego e desigualdade (MACHADO, 1999). 

A década de 80, época marcada pela transição democrática, teve uma grande 

importância para a organização de movimentos de mulheres “que conseguiram, não apenas 

espaço institucional no novo governo democrático, como o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher, mas, também, por meio de intensa ação política, o reconhecimento da plena 

cidadania das mulheres” (Cepia, 2011, p.15). Já os anos 90 apresentaram um fortalecimento 

dos movimentos sociais devido ao ciclo das conferências internacionais das Nações Unidas. 

Neste momento, a agenda global atingiu seu ápice. Segundo Guimarães e Fontoura (2012), 

durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 

1992 (Rio-92) foram lançadas as bases para uma nova concepção de desenvolvimento, com 

um viés de cooperação internacional, contribuindo, assim, para uma noção de 

interdependência entre as dimensões ambientais, sociais, culturais e econômicas do 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, organizações não-governamentais (ONGs) feministas 
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mantiveram a articulação e a mobilização nacional e internacional para que as políticas 

públicas fossem traduzidas em um efetivo exercício da cidadania das mulheres.  

Na década de 2000, os avanços continuaram no âmbito Executivo, sendo marcado 

pela criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e, desde então, mais de 600 

mecanismos de promoção e defesa dos direitos das mulheres (secretarias, coordenadorias e 

assessorias) estaduais e municipais foram criados em todo o país. A aprovação, em 2006, 

da Lei Maria da Penha, que aborda o direito das mulheres em relação à violência 

doméstica, também representou um importante marco no cenário nacional. Diante deste 

cenário, o governo passou a dar maior ênfase às parcerias com o setor privado e organismos 

internacionais, apoiando e fomentando a atuação das empresas para endereçar a 

problemática relacionada à desigualdade de gênero. No ano de 2010, aconteceu a eleição da 

primeira mulher Presidenta da República, Dilma Rousseff, que deu prioridade ao 

empoderamento econômico das mulheres. Entretanto, a publicação da Cepia chega a 

mesma reflexão exposta no capítulo 1 desta dissertação: nos tempos atuais, um dos 

principais desafios para a política pública brasileira é “promover a conciliação do trabalho 

com as responsabilidades familiares e implementar medidas que eliminem desigualdades e 

discriminações no local de trabalho.” (Cepia, 2011, p.10). 

Assim, foi também a partir dos anos 2000 que ganhou força o surgimento de redes, 

grupos de trabalho, movimentos, organizações, prêmios e selos com o objetivo de chamar o 

setor empresarial à ação. Entre eles, pode-se dar destaque a: Selo Pró-Equidade de Gênero, 

Raça (2005); ONU Mulheres Brasil (2011); Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela 

Sustentabilidade – Grupo de Trabalho 1 (2012); Corporação Financeira Internacional (IFC 

– sigla para International Finance Corporation); e Aliança de Empresas para o 

Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade (2011). Juntos, tais grupos 

representativos mencionados mobilizam mais de 200 empresas de diferentes perfis, 

tamanhos e indústrias. Desta forma, seus representantes, responsáveis pela coordenação e 

interface com as organizações participantes, poderão oferecer informações qualitativas de 

extremo valor para esta dissertação. A opinião destes indivíduos poderá oferecer uma 

perspectiva abrangente em relação aos recentes avanços, atuais desafios e perspectivas 

futuras sobre a igualdade de gênero corporativa nas empresas com atuação no Brasil. A 
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seguir a atuação destes grupos será descrita com maiores detalhes, reforçando sua 

relevância para o tema em questão. 

 

2.2  Pró-Equidade de Gênero e Raça 

 

Conforme destacado anteriormente, diante de um contexto marcado por 

reivindicações dos movimentos sociais brasileiros, foram criadas a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM) e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) no ano de 2003, durante o governo de Luis Inácio Lula da Silva. Ambas 

tem como objetivo “transversalizar” as perspectivas de gênero e raça no conjunto de 

políticas desenvolvidas por outros ministérios. 

São os compromissos expressos nos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres 

(PNPM) e no Estatuto da Igualdade Racial que, por sua vez, norteiam as ações da SPM e da 

SEPPIR. De acordo com Ortiz (2014, p.110), “o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

é praticamente uma das únicas políticas desenvolvidas diretamente pela SPM e reconhecida 

como uma de suas iniciativas de maior destaque” para lidar com as desigualdades de 

oportunidade e tratamento nas organizações. 

Criado em 2005, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça já implementou 5 

edições, sendo que a última está em processo de implementação (ano 2013/2014). De 

acordo com o Guia Operacional, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça pretende 

“disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para 

alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho” (2013, p.05). Seus 

objetivos são colocados na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Objetivos do Pró-Equidade de Gênero e Raça 

 

Fonte: Guia Operacional, 2013, p.7 
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Com adesão de caráter voluntário por parte das empresas, as primeiras edições do 

Programa contemplavam apenas a dimensão de gênero, contando com a parceria da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONU Mulheres. Todavia, após três 

edições, a Portaria nº 43, de 13 de maio de 2011, incluiu a dimensão de raça ao Programa, 

sendo assim, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) também 

passa a ser uma das parceiras da iniciativa. 

Em sua primeira edição (2005/2006), a adesão era aberta para empresas públicas e 

de política mista. Neste momento, pode-se dar destaque a grande participação das empresas 

do setor eletroenergético, que respondem por 10 das 11 que foram contempladas com o 

selo. “Há várias razões que parecem explicar esse fato. Em primeiro lugar, o compromisso 

da alta direção do Ministério de Minas e Energia (MME), ao qual estão vinculadas essas 

empresas, na pessoa da então ministra da pasta, Dilma Roussef”.  (ABRAMO, 2008, p.46).  

De sua primeira edição até os dias de hoje, o Programa teve seu escopo ampliado, 

sendo, hoje, aberto à participação de empresas de médio e grande porte, públicas e 

privadas, com personalidade jurídica própria.  O processo de obtenção segue os passos 

descritos na figura abaixo (figura 14) e serão detalhados logo em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

O processo é iniciado a partir da formalização do interesse da empresa e, em 

seguida, o envio da Ficha Perfil, que permite um diagnóstico interno e traz informações 

quanto ao quadro funcional da organização. Para enfrentar os problemas apontados na 

Ficha Perfil, deverá ser criado um Plano de Ação com um prazo de execução de 24 meses, 

cujas ações definidas estejam divididas em 2 grandes eixos: gestão de pessoas e cultura 

organizacional. A empresa possui ainda a flexibilidade de incluir no seu Plano de Ação 

duas ações complementares, chamadas de ações inovadoras. 

Fonte: Guia Operacional, 2013, p.9 

Figura 14: Orientação Operacional do Programa  
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Além disso, de acordo com as diretrizes programa, para desenvolver o Programa 

Pró-Equidade de Gênero e Raça, a empresa deve constituir oficialmente um Comitê Gestor 

de Gênero e Raça (ou organismo similar) para coordenar o programa e articular as suas 

ações. 

A etapa seguinte é a assinatura do Termo de Compromisso que, de acordo com o 

Guia Operacional do Programa, será assinado por dirigente da empresa candidata e pela 

Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).  Ao logo do 

prazo estabelecido para a edição do Programa, acontecerá o monitoramento da execução do 

Plano de Ação estabelecido pela empresa, tanto à distancia quanto de forma presencial. Um 

Relatório Final deverá ser apresentado à SPM, contendo “as dimensões e suas ações 

correspondentes, seguidas, cada uma, de comentário sobre seu desenvolvimento, as 

dificuldades enfrentadas para sua execução, bem como uma avaliação do desempenho da 

ação, acompanhadas da evidência correspondente” (SPM, 2013, p. 19). 

Por fim, receberá o Selo a organização que cumprir todas as etapas, os objetivos, as 

diretrizes, os princípios e as metas do programa, executando um mínimo de 70% do Plano 

de Ação, aprovados pela Coordenação do Programa. Aquelas que não cumprem este 

requisito não são certificadas. 

De acordo com dados da SPM, a 4ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e 

Raça contou com a participação de 95 organizações (sendo 88 públicas e 7 privadas) 

distribuídas entre as 5 regiões do Brasil, impactando direta ou indiretamente cerca de 900 

mil funcionárias e funcionários. E evolução da adesão e do número de certificações ao 

longo das edições do programa é apresentada na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 Considerando que as organizações podem participar do processo de certificação de 

forma reincidente, a autora Ortiz faz observações pertinentes: 

 

Figura 15: Número de organizações participantes por edição 

Fonte: ORTIZ, 2014, p.131 
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“Interessante notar ainda que 8 das 11 empresas certificadas na primeira edição mantiveram 

o Selo por quatro edições consecutivas. Da mesma forma, 9 organizações que aderiram ao 

Programa na segunda edição mantiveram o Selo por três edições consecutivas. Outras 24 

organizações obtiveram a outorga do Selo em pelo menos duas edições. Tais dados 

demonstram que grande parte das organizações participantes opta por continuar aderindo ao 

Programa para a manutenção do selo ao longo de suas edições promovendo assim a 

perenidade e aprofundamento das ações empreendidas. Outro dado interessante é o aumento 

da adesão de instituições públicas. A título de ilustração, a terceira edição outorgou o selo a 

13 instituições públicas do âmbito municipal entre prefeituras e secretarias municipais. 

Nota-se ainda ao longo das quatro edições a predominância de empresas públicas do setor 

minas e energia, mantendo a tendência inaugurada ainda na primeira edição na qual 10 das 

11 empresas contempladas com o selo eram desse setor.” (ORTIZ, 2014, p. 131 e 132) 

 

 

Ou seja, apesar de bons resultados, o Programa ainda conta a predominância 

absoluta de empresas públicas, principalmente aquelas que fazem parte do setor de minas e 

energia. Isto evidencia a necessidade de ampliar a discussão com o setor privado e incluí-lo 

em iniciativas deste tipo. Diante deste ponto a autora continua sua colocação: 

 

“As empresas do setor privado de maior destaque entre todas as edições são a FERSOL, a 

Kraft Foods Mondelez Brasil e o Wal-Mart Brasil. Interessante notar que à exceção da 

FERSOL que é uma companhia brasileira, as outras duas são multinacionais. Essa 

característica de ambas companhias nos permite assuntar que as políticas de ‘gestão da 

diversidade’ de suas matrizes internacionais tenham facilitado a sensibilidade dessas 

empresas para a adesão ao Programa.” (ORTIZ, 2014, p.132). 

 

Considerando a relevância deste “grupo representativo”, o conjunto de empresas 

que ele reúne e o objetivo da presente pesquisa, foi realizada a entrevista com Simone 

Schäffer, Coordenadora-Geral de Autonomia Econômica das Mulheres, órgão da SPM.  

Antes de trabalhar como coordenadora do Programa Pró-Equidade em âmbito nacional, 

Simone teve a experiência de fazer parte de um dos comitês participantes do Selo, quando 

atuou na Secretaria de Política para Mulheres do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

De acordo com a entrevistada, o grande objetivo desta iniciativa é: 

“Trabalhar a inclusão, permanência e ascensão das mulheres no mercado de trabalho. Por 

que isto? Porque não basta apenas garantir a inclusão de mulheres e a inclusão racial nos 

espaços de trabalho. Tu precisas também garantir a permanência e a ascensão. Pois também 

nos interessa que as mulheres possam atingir espaços de direção, de coordenação dentro das 

empresas e não ficar apenas nos espaços onde os salários são menores. Então, o objetivo do 

problema se torna amplo.” 
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2.3 ONU Mulheres Brasil 

 

A igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, mas diversos 

estudos já comprovam seus benefícios para o desenvolvimento socioeconômico dos países.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem tido um papel central nos esforços 

institucionais para a eliminação da discriminação contra a mulher. De acordo com Barroso 

(1989), a ONU contribuiu bastante para divulgar a questão da desigualdade da mulher em 

diferentes sociedades, seja através de conferências, resoluções, acordos, assistência técnica 

ou apoio a projetos. “As primeiras Conferências Internacionais das Mulheres da ONU 

foram importantes espaços para reflexão e debate sobre o papel das mulheres no 

desenvolvimento nacional e os direitos das mulheres como direitos humanos.” (TAVARES, 

2011, p.254 e 255). 

Apesar de importantes passos terem sido dados em direção a uma consciência 

global em relação ao tema, tais como a elaboração da Declaração de Pequim e a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), a 

ONU ainda enfrentava sérios desafios para alcançar resultados efetivos, tais como 

financiamento inadequado e a falta de uma representação única reconhecida para dirigir as 

atividades. 

Assim, através da Resolução A/64/289 da Assembleia Geral, em 2 de julho de 2010, 

surgiu a ONU Mulheres como parte da agenda de reformas das Nações Unidas, buscando 

maior sinergia nas ações das várias entidades do Sistema. De acordo com o site da 

organização, ela “foi criada para resolver tais desafios. A agência é uma instância forte e 

dinâmica voltada para as mulheres e meninas, proporcionando-lhes uma voz poderosa a 

nível global, regional e local”. Conforme mencionado no capítulo anterior, a partir de seu 

surgimento, aconteceu uma fusão de quatro setores da ONU, que se centravam 

exclusivamente na igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres: Divisão para o 

Avanço das Mulheres (DAW); Instituto Internacional de Pesquisas e Capacitação para o 

Progresso da Mulher (INSTRAW); Escritório de Assessoria Especial para Questões de 

Gênero e Promoção da Mulher (OSAGI); e Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 

para a Mulher (UNIFEM). 
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Segundo a brochura da ONU Mulheres, o seu plano estratégico teve objetivos 

definidos pelos países e acordos intergovernamentais e, em termos programáticos, esses as 

cinco prioridades são: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o discurso feito por Rebecca Tavares (2011,p. 258), ex-representate 

da ONU Mulheres no Brasil: 

 

 “os parceiros da ONU Mulheres em nível nacional incluem mecanismos nacionais para as 

mulheres, ministérios das relações exteriores, ministérios das finanças e planejamento, 

comissões eleitorais, ministérios do trabalho, saúde e justiça e sistemas de execução legal. A 

ONU Mulheres também trabalhará em proximidade com a mídia, o setor privado, 

fundações, instituições acadêmicas, religiosas e líderes tradicionais, homens e meninos cujas 

atitudes e comportamentos são um fator determinante nas vidas que mulheres e meninas 

levam.” 

 

Portanto, faz parte do mandato da ONU Mulheres apoiar parceiros nacionais na 

implementação de compromissos globais, incluindo empresas públicas e privadas no 

atingimento dos seus objetivos em relação a igualdade de gênero, tais como os Sete 

Princípios de Empoderamento das Mulheres (grupo de diretrizes formulada pela ONU 

Fonte: Adaptado de http://www.onumulheres.org.br/  

Figura 16: As prioridades da ONU Mulheres 

http://www.onumulheres.org.br/
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Mulheres e o Pacto Global, cujo processo de elaboração já foi descrito ao longo do capítulo 

1 desta dissertação):  

1. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero; 

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 trabalhadoras e 

trabalhadores; 

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional das mulheres; 

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento 

das mulheres através das cadeias de fornecedores e de comunicação e 

marketing; 

6. Promover a igualdade de gênero por meio de iniciativas voltadas às 

comunidades e do engajamento social; 

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da 

igualdade de gênero; 

 

Para aderir aos Princípios, o/a CEO da empresa assina a “Declaração de Apoio 

do/a CEO”, formalizando o seu compromisso em relação ao empoderamento de mulheres, 

sem que existam custos associados a este processo. É importante destacar que, no entanto, 

eles servem como um instrumento de sensibilização e estímulo para que as empresas 

observem a dimensão de gênero em suas práticas e políticas. Atualmente, apesar da ONU 

listar sugestões de ações e formas de mensuração para cada um dos Sete Princípios, ainda 

não existe um processo de auditoria ou de certificação, o que dificulta a visibilidade da 

evolução e dos resultados atingidos por parte das empresas participantes. No entanto, são 

promovidos eventos de “benchmark”, palestras online (webinars) e atividades que 

estimulam o compartilhamento das chamadas “boas práticas”. 

Globalmente, existem mais de 800 empresas signatárias. O Brasil é o terceiro país 

com maior adesão, chegando em um total de 58 empresas, de acordo com a lista disponível 

no site global da iniciativa em dados referentes ao mês agosto de 2014. Como forma de 

monitorar a evolução em relação a implementação dos Princípios de Empoderamento e 

reconhecer as empresas que possuem os melhores resultados em território nacional, a ONU 
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Mulheres Brasil trabalha em parceria com a Itaipu Binacional (empresa pública do setor 

elétrico) para a promoção do Prêmio WEPs. Posteriormente, esta iniciativa será utilizada 

como referência na busca por boas práticas, que serão exemplificadas no último capítulo 

desta dissertação. 

Considerando a relevância da ONU Mulheres, dos Sete Princípios de 

Empoderamento e o grande número de empresas signatárias no país, Nadine Gasman, atual 

representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil, também foi uma das entrevistadas 

com o objetivo de entender quais são os desafios, avanços e tendências em relação a 

igualdade de gênero corporativa. 

Nadine Gasman é médica, com mestrado em Saúde Pública pela Universidade de 

Harvard e doutorado em Gerenciamento e Políticas da Saúde pela Universidade Johns 

Hopkins. Com nacionalidade mexicana e francesa, já atuou como diretora da Campanha do 

Secretário-Geral das Nações Unidas “UNA-SE pelo Fim da Violência Contra as 

Mulheres para a América Latine e o Caribe”.  De acordo com a representante: 

 

“(...) A ONU Mulheres tem uma dupla função, que é esta a função programática e esta 

função normativa, que coloca nos acordos internacionais toda esta a perspectiva de 

igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.” 
 

Já em relação a atuação que a ONU Mulheres possui com as empresas no Brasil, 

tanto públicas quanto privadas, ela reiterou o que já foi exposto anteriormente, comentando 

sobre a ênfase nas diretrizes dos Princípios de Empoderamento: 

 

“(...) esta é a nossa abordagem. Nós temos os Princípios de Empoderamento que falam o 

que as empresas podem fazer para promover a igualdade de gênero e empoderamento das 

mulheres, tanto internamente (nas empresas) como nas comunidades. E este é o nosso foco 

de ação para o trabalho do nosso plano estratégico. 
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2.4 Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela Sustentabilidade (Grupo de Trabalho 

1) 

Antes de detalhar como funciona a Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela 

Sustentabilidade, é importante falar sobre o contexto de sua criação, que aconteceu de 

forma paralela à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), realizada entre os dias 13 e 22 de junho, na cidade do Rio de Janeiro. O evento 

marcou os 20 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92), tendo como dois temas principais que orientaram os debates: a 

economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; 

e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (FUNAG, 2013). 

A convocação da Rio+20 reacendeu as esperanças de avançar na transição à uma 

sociedade global sustentável (GUIMARÃES e FONTOURA, 2012, p.20). Neste cenário de 

otimismo, o “Rascunho Zero”, documento oficial da Conferência, colocou a “igualdade 

entre os sexos” como um dos pontos de destaque, reforçando a relação entre o tópico e o 

desenvolvimento sustentável: 

 

102. Nós reconhecemos que o desenvolvimento sustentável está ligado e também depende 

das contribuições econômicas das mulheres, tanto formais como informais. Notamos com 

preocupação que desigualdades sociais e econômicas persistentes continuam a afetar 

mulheres e crianças, que compõem a maioria das pessoas que vivem em condições de 

pobreza.  

103. Nós pedimos que sejam removidas as barreiras que têm evitado que as mulheres se 

tornem participantes plenos na economia e liberando seu potencial como motivadoras do 

desenvolvimento sustentável, e concordamos em dar prioridade às medidas de promoção da 

igualdade dos sexos em todas as esferas de nossas sociedades, incluindo educação, 

empregos, propriedade de recursos, acesso à justiça, representação política, tomada de 

decisões institucional, assistência médica e gerenciamento de lares e comunidades. 

104. Nós apoiamos o trabalho da ONU Mulheres para obter a igualdade dos sexos e para dar 

poder às mulheres em todos os aspectos da vida, trazendo uma maior atenção às ligações 

entre igualdade dos sexos e a promoção do desenvolvimento sustentável. (ONU, 2012, p.17 

e 18) 

 

Diante deste contexto, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) com o apoio da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e do Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) lançou a iniciativa de criação de uma rede de lideranças femininas que possam 

contribuir para a elaboração de uma agenda pragmática, unindo esforços tanto na 

elaboração de ações que promovam a igualdade de gênero quanto a sustentabilidade. 
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Instituída pela Portaria n° 408, de 13 de novembro de 2012, a Rede de Mulheres 

Brasileiras pela Sustentabilidade tem como integrantes “mulheres líderes da gestão 

executiva, de conselhos, ou tomadoras de decisão representares de instituições, públicas e 

privadas, com ou sem fins lucrativos, que reconhecidamente atuam com questões relativas à 

promoção de sociedades mais sustentáveis, e demais interessados, que possam formular e 

assumir os compromissos compatíveis com os objetivos e metas estabelecidos pela Rede”, 

de acordo com o que é explicado no site da iniciativa.  

Diante dessa proposta, encontramos entre os membros e conselheiras da Rede 

mulheres que possuem cargos representativos em organizações como: PepsiCo do Brasil, 

Libra Holding S.A, Coca-Cola Brasil, Walmart Brasil, Michelin, KPMG, Brasil Kirin, 

Norte Energia S.A., Grupo Lachmann, Masisa Brasil, Fundação Ford no Brasil, Vale S.A., 

Fundação Abrinq, BM&FBOVESPA, dentre outros. 

O grande objetivo da Rede é implementar ações e programas que possam gerar 

impacto em três grandes perspectivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

  A governança da Rede foi definida pela Portaria de nº 211, de 12 de junho de 2014, 

contando com uma estrutura provisória composta por: 

 Conselho Estratégico -  Instância superior, com o papel de aconselhamento e 

decisão da Rede, sendo o responsável por identificar, propor e aprovar um 

modelo de governança definitivo para a iniciativa. 

Fonte: Adaptado de http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/a-iniciativa  

Figura 17: Os objetivos da Rede de Mulheres 

http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/a-iniciativa


46 
 

 Secretaria-Executiva – Responsável por agendar as reuniões, preparar os 

subsídios necessários, bem como divulgar as ações da Rede, de acordo com 

as orientações do Conselho Estratégico. Este papel é exercido pela Secretaria 

de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do MMA. 

 Conselho Consultivo – Responsável por aprovar o plano de trabalho e 

orientar os grupos de trabalho, utilizando como base a “Plataforma 20” 

(documento resultante da “Iniciativa Mulheres Rumo à RIO+20: A 

Sustentabilidade no Feminino). 

 

Os grupos de trabalho (GT), que executam o plano aprovado pelo Conselho 

Consultivo, são subdivididos em 3 agendas, que possuem sinergia com os objetivos da 

Rede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de trabalho que possui maior sinergia com o objetivo desta presente 

pesquisa é o GT1, que, de acordo com o site da Rede de Mulheres: 

 

 “tem como foco promover o papel das mulheres nos conselhos de administração de 

empresas públicas e privadas – a dimensão da sustentabilidade, ao enfatizar a necessidade 

de ampliar a presença das mulheres em conselhos de administração das empresas públicas e 

Fonte: Adaptado de http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/estrutura-da-rede  

Figura 18: Grupos de Trabalho (GTs) da Rede de Mulheres 

http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/estrutura-da-rede
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privadas, considerando que não basta ser mulher nem vencer os obstáculos para integrar os 

conselhos de administração, mas que também é necessário contribuir de forma diferente, 

levando para estas instâncias a discussão sobre os programas de sustentabilidade a serem 

adotados ou aperfeiçoados dentro das empresas públicas e privadas.” 

 

A coordenadora do GT1, Iêda Novais, foi uma das entrevistadas para a presente 

pesquisa. Iêda é formada em Relações Públicas pela Universidade de São Paulo (USP) e, 

atualmente, Sócia e Diretora Corporativa da KPMG, além de ganhadora de diversos 

prêmios (Spirit of Amcham 2010, pelo trabalho no Comitê de Sustentabilidade; Legacy 

Award 2007 do Brazil Advancement of Women Town Hall;  Mulheres Mais Influentes do 

Brasil na área de Indústria, Comércio e Serviços - Revista Forbes, 2006). 

Durante a entrevista, Iêda reforçou que “a Rede, como definição, não tem um 

posicionamento político. Ela é uma agregadora de opinião e fórum de discussão”. A 

atuação do GT1, suas metas e objetivos foram estabelecidos com base na “Plataforma 20”, 

documento que foi elaborado e, sequencialmente, apresentado ao logo da Rio+20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma 20, p.18 e 19  

Figura 19: Objetivos, Metas, Ações e Cases do GT1  
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2.5  Corporação Financeira Internacional (IFC – International Finance Corporation) 

 

A Corporação Financeira Internacional (IFC – International Finance Corporation) 

foi fundada em 1956 como membro do Grupo Banco Mundial, sendo propriedade de 184 

países-membros, incluindo o Brasil, que determinam suas políticas e diretrizes. De acordo 

com seu site institucional, é “a maior instituição de desenvolvimento global voltada para o 

setor privado nos países em desenvolvimento”. 

Kruppa (2001, p.6) coloca que a IFC trabalha em: 

 

“Colaboração com investidores privados e investe em empresas industriais, comerciais e de 

serviços nos países em desenvolvimento. É o braço do Grupo Banco Mundial que vem 

financiando diretamente empresas privadas e facilitando processos de privatização das 

estatais no Brasil e demais países em desenvolvimento. A IFC considera ser seu papel 

catalisar o investimento privado em sua relação com o setor público, participando do que 

considera a mudança do mundo atual.” 

 

As suas cinco prioridades estratégicas são colocadas na figura a seguir (figura 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu relatório anual de 2013 destaca a presença global em mais de 100 países, uma 

rede de clientes de mais de 900 instituições financeiras e quase 2.000 clientes do setor 

privado, trabalhando no desenvolvimento de oportunidades para apoiar empresas e 

instituições financeiras em mercados emergentes a criar empregos, melhorar a governança 

Fonte: Adaptado de http://www.ifc.org/  

Figura 20: Prioridades Estratégicas da IFC 

http://www.ifc.org/


49 
 

corporativa, gerar receitas tributárias e aprimorar o desempenho ambiental, assim como de 

contribuir para as comunidades locais. 

Diante das suas prioridades, um dos seus principais temas estratégicos de atuação é 

“Women and Business” (do inglês, Mulheres e Negócios). Ou seja, a IFC também já 

percebeu que a “não exploração do potencial econômico das mulheres coloca um freio na 

redução da pobreza e limita o crescimento e a oportunidade” (IFC, 2013, p.60).  Assim, seu 

relatório anual dedica um capítulo específico sobre “gênero”, comentando sobre seu 

empenho para fortalecer o papel das mulheres na sociedade como um todo, seja atuando 

como líder, empresária, funcionária, consumidora ou investidora. 

 

“Fornecemos uma combinação de investimento e consultoria para ajudar nossos clientes a 

expandir o acesso ao financiamento para mulheres, fornecer treinamento em competências 

de negócios para mulheres empreendedoras e reconhecer a importância de criar 

oportunidades para elas. Também trabalhamos com nossos clientes para melhorar as 

condições de trabalho e derrubar barreiras à participação das mulheres nos negócios” (IFC, 

2013, p.60) 

 

O relatório, disponível no site em inglês, sobre a perspectiva de “Mulheres e 

Negócio”, menciona que a Corporação provê investimento e serviços de consultoria para 

promover oportunidades de negócio para mulheres (traduzido de IFC, 2014, p.1): 

 Ampliando o acesso a financiamento e ao mercado através do “network” 

com institutos financeiros clientes; 

 Reduzindo as barreiras de gênero no ambiente de negócio, trabalhando em 

parceria com o Grupo do Banco Mundial; 

 Criando oportunidades de negócios para clientes do IFC promoverem 

condições de trabalho para empregadas mulheres, segmentação de mercado 

e inclusão de mulheres e homens no relacionamento com as comunidades; 

 Oferecendo treinamento em negócios para mulheres empreendedoras;  

 Aprimorando a governança corporativa, incluindo o estímulo à nomeação 

mulheres no conselho; 

 

Com o objetivo de entender melhor os esforços da IFC em prol da igualdade de 

gênero no Brasil e, então, obter a percepção de um representante da Corporação em relação 

ao cenário brasileiro, foi realizada uma entrevista com Carmen Niethammer, consultora em 



50 
 

gênero da IFC. Carmen é alemã e, atualmente, está em São Paulo, dando ênfase à assessoria 

a empresa Odebrecht S/A no desenvolvimento e expansão dos programas direcionados à 

mulher. Atualmente, Carmen também participa de grupos de benchmarking e das atividades 

da Aliança de Empresas para o Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade (este 

ultimo grupo será detalhado ainda neste capítulo). Antes, exercia o cargo de chefa interina e 

Oficial de Estratégia e Sabedoria no Programa de Mulheres e Negócios da IFC, setor 

encarregado de criar oportunidades para as mulheres como líderes, empresárias e 

empregadas nos países em desenvolvimento.  

Pelo próprio escopo do trabalho da IFC, Carmen, em sua entrevista, destacou que 

sua interface acontece 95% do tempo com empresas do setor privado. Apesar da forte 

relação entre o Banco Mundial e a ONU, Carmen destacou que a forma de atuação da IFC 

em relação ao tema “gênero” não necessariamente seguem unicamente as diretrizes dos 

Princípios de Empoderamento das Mulheres: 

“Nós aplicamos o framework que a Nações Unidas estabelece para todos os clientes? Eu 

provavelmente diria que não diretamente. Nós concordamos com todos os parâmetros, mas 

eu vejo que nós (IFC) atuamos de forma complementar um ao outro em termos a nossa 

abordagem focada na construção de ‘business case’ e pela nossa perspectiva de 

reporte/monitoramento.” (transcrição traduzida do inglês) 

 

 

2.6 Aliança de Empresas para o Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade 

 

A Aliança de Empresas para o Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade é 

um grupo formado por 11 grandes multinacionais atuando no Brasil: Dow, Cummins, 

CPFL, Accenture, Avon, IBM, Talent, Unilever, KPMG, Whirlpool e Ernst & Young. O 

grupo é fechado e, para a entrada de novos integrantes, é necessária uma avaliação.  

Através da discussão sobre o desenvolvimento profissional das mulheres, o foco da 

aliança é encontrar soluções, metas e boas práticas para potencializar a implementação dos 

Sete Princípios de Empoderamento das Mulheres, diretrizes formadas pela Nações Unidas e 

já mencionadas anteriormente nessa dissertação. 

Com o apoio da ONU Mulheres e de representantes da academia, desde 2011, 

quando a iniciativa foi vislumbrada, são realizadas pesquisas e encontros para “dividir 

experiências, desafios e discutir uma maneira comum de medir o progresso das mulheres, 
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com o objetivo de influenciar o mundo corporativo em uma escala mais ampla (...), 

influenciar a adoção de práticas afirmativas em todas as empresas brasileiras” (DACAR, 

2012, p.43). O guia de melhores práticas empresariais do Movimento Mulher360, que 

menciona a Aliança, destaca ainda que ela busca “fomentar o maior acesso delas (as 

mulheres) a cargos de liderança” (2013, p.16). 

Como forma de entender melhor a atuação da Aliança de Empresas para o 

Fortalecimento do Papel da Mulher na Sociedade, a entrevistada foi Regina Madalozzo, 

Ph.D. em Economia pela University of Illinois at Urbana-Champaign (EUA). Sua opinião 

acerca da igualdade de gênero corporativa é de grande valia para o atual estudo, pois, além 

de ser membro do Grupo Aliança, Regina é pesquisadora, atuando como professora 

associada do Insper e dedicando-se estudos sobre economia do trabalho (diferença e 

compensação salarial) e à posição e atuação da mulher no mercado de trabalho. 

De acordo com a entrevistada: 

 “A Aliança começou com o objetivo da gente tentar cumprir ou, pelo menos, medir os 

Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres. (...) E acabou que a 

Aliança decidiu que iriamos fechar o foco em 3 princípios principais. Achamos que focar 

em todos ao mesmo tempo não iria funcionar bem. Então a gente focou no princípio 1 (de 

esclarecimento da liderança), no princípio 4 (que é o de educação e capacitação) e no 

princípio 7 (que é de mensuração).” 

 

Iniciada com 8 participantes, a Aliança atualmente (julho 2014) conta com 11 

empresas e possui uma abordagem mais restritiva, diferente da maioria dos “grupos 

representativos” analisados nesta presente pesquisa. De acordo com Regina: 

 

“A intenção é que não aumente o número de empresas. Então, para uma nova empresa 

entrar, uma tem que sair, porque, se não, a discussão não progride, não sai na profundidade 

que a gente deseja.” 
 

Apesar disto, o Grupo tem como interesse que o compartilhamento de experiências 

e práticas possa ir além das empresas que fazem parte da iniciativa: 

 

“O que a gente procura e, agora, está fazendo com um pouco mais de forma organizada, é 

tentar soltar estudos ou guias que ajudem empresas que não estão participando da Aliança, 

mas que podem ter interesse no tema.” 
 

Segundo Regina, depois de cerca de 1 ano e meio de trabalho, foi feito uma 

apresentação para os CEOs das empresas participantes para destacar os avanços obtidos. 

Neste momento, foi solicitada uma ênfase maior na elaboração de programas de mentoring 

de mulheres (também chamado de programas de mentoria), nome dado para ações 
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(normalmente estruturadas) em que a organização faz a conexão entre um adulto mais 

experiente (mentor) e um mais jovem (mentorado), permitido que o mentor ofereça 

proteção, trabalhos desafiadores e prepare o mentorado para os avanços na sua carreira 

(KRAM e ISABELA, 1985). 

 

“É uma coisa interessante, pois cada uma das empresas estava tentando de um jeito diferente 

e agora a gente está agregando a experiência de todo mundo para entender o que funciona 

melhor e o que é que tem chance de funcionar melhor em outras empresas” 

 

2.7 Movimento Mulher360 e o Prêmio WEPs Brasil   

 

Existem outras duas relevantes iniciativas em território nacional, que, mesmo que 

não tenham sido entrevistadas nesta pesquisa, serão utilizadas como parâmetro para a busca 

de boas práticas implementadas pelas organizações (apresentadas ao longo do capítulo 4): o 

Movimento Mulher360 - inicialmente idealizado pelo Walmart Brasil – e o Prêmio WEPs 

Brasil – idealizado pela Itaipu Binacional. Apesar de terem abordagens diferentes, ambos 

tomam como referência os “Sete Princípios de Empoderamento das Mulheres”, documento 

proposto pela ONU Mulheres, e contam com o apoio da Secretaria de Políticas para 

Mulheres (SPM). 

O Movimento Mulher360 foi inicialmente lançado pelo Walmart Brasil, ganhando a 

adesão de uma série de outras empresas e conquistando o apoio de organizações 

governamentais. De acordo com as informações disponibilizadas em seu site, a proposta é 

uma visão 360 graus do empoderamento feminino, abordando a atuação das mulheres em 

todos os seus papéis, tanto dentro quanto fora das empresas. Apesar de possuir um claro 

foco no setor de varejo, a participação é aberta a empresas de todos os segmentos da 

economia, entidades governamentais, instituições acadêmicas e organizações da sociedade 

civil. 

O plano do movimento é trabalhar o equilíbrio de gênero e o empreendedorismo de 

forma abrangente, em todas as esferas de atuação das companhias: internamente, em suas 

cadeias de suprimentos, nas comunidades e em esforços voltados para qualificar e valorizar 

a imagem da mulher na sociedade. As metas estabelecidas para o setor de varejo até o ano 

de 2015 se desdobram em 4 grandes pilares, conforme mostra a figura a seguir: 
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Já o Prêmio WEPs Brasil, cuja primeira edição aconteceu em 2014, foi lançado pela 

Itaipu Binacional com o reconhecimento do Pacto Global das Nações Unidas e da ONU 

Mulheres. A iniciativa conta também com a parceria da jornalista Ana Paula Padrão, a 

Global Reporting Initiative (GRI), o Planeta Sustentável (da Editora Abril), e outras mídias. 

O propósito da premiação é incentivar e reconhecer os esforços das empresas que 

promovem a cultura da equidade de gênero e o empoderamento da mulher no Brasil. 

Assim, seus objetivos específicos são expostos na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao realizar a inscrição, a empresa preenche o seu perfil e responde um “Instrumento 

de Autoavaliação” (questionário), cujo número de itens analisados irá depender do porte da 

Fonte: http://movimentomulher360.com.br/metas/   

Figura 21: Compromissos do Varejo (Movimento Mulher360) 

Fonte: http://premiowepsbrasil.org/o-premio/  

Figura 22: Objetivos do Prêmio WEPS Brasil 

http://movimentomulher360.com.br/metas/
http://premiowepsbrasil.org/o-premio/
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organização (micro e pequena; médio; ou grande empresa). O questionário possui perguntas 

para verificar a atuação da empresa para cada um dos sete princípios de empoderamento, 

dando peso um pouco maior ao princípio de número 1, que fala sobre o apoio da liderança 

para a igualdade de gênero. 

Após a fase “online”, serão classificadas para a etapa de visita, as candidatas que 

tiverem o melhor desempenho e atenderem a todos os critérios do regulamento. Ao final do 

processo, a comissão técnica seleciona as empresas que serão premiadas. Na edição de 

2014, foram reconhecidas na modalidade “ouro” as empresas Furnas Centrais Elétricas 

S.A., Home Care Cene Hospitallar e Feito Brasil Indústria de Produtos Artesanais Ltda. nas 

categorias grande, média, micro e pequena empresa, respectivamente. Elas estão entre as 20 

organizações que se destacaram na promoção da cultura da igualdade de gênero em seus 

ambientes internos. 

 

2.8 Sinergias entre os grupos representativos mapeados para a pesquisa: a 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e os elos centrais 

 

Antes de entender a opinião das entrevistadas e observar quais os avanços, desafios 

e tendências mencionados para igualdade de gênero em grandes empresas que atuam no 

Brasil, é importante uma análise mais aprofundada acerca dos “grupos representativos” 

selecionados.  

Primeiramente, observa-se que a coordenação e gestão de todos os grupos é feita 

por mulheres. Ao mesmo tempo, mesmo que algumas das iniciativas possuam o interesse 

em integrar a perspectiva racial ao debate de gênero, todas as entrevistadas são brancas, o 

que, possivelmente, torna mais evidente o quão crítico costuma ser a baixa representação de 

negros e pardos, seja na esfera pública, na privada ou até mesmo em grupos empresariais 

tais como os analisados neste estudo. 

Outro ponto em comum é o contexto de criação destas iniciativas, que ocorreram 

nos anos 2000, sendo respaldadas pela agenda do Governo Federal e alavancadas após 

chegada da ONU Mulheres ao Brasil e, posteriormente, a realização da Rio+20. Vale 

lembrar que, durante esta Conferência, a ONU Mulheres lançou a publicação “O futuro que 

as mulheres querem”, conclamando um chamado à ação para os seguintes aspectos (ONU 

Mulheres, 2012, p.38): 
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A. Oferecer às mulheres condições de contribuir para e se beneficiar do 

desenvolvimento sustentável 

B. Alavancar a atuação e a liderança das mulheres pelo desenvolvimento 

sustentável 

C. Criar um ambiente propício para a igualdade de gênero no desenvolvimento 

sustentável 

D. Estabelecer um marco de desenvolvimento que responda às questões de gênero 

 

A partir do próprio texto do documento, fica claro que a palavra chave é 

“desenvolvimento sustentável”, cujo um dos conceitos mais utilizados é o do Relatório 

Brundtland, publicado em 1987, que tenta mostrar que o crescimento econômico e a 

preservação ambiental poderiam acontecer ao mesmo tempo e não eram incompatíveis: 

“The term, sustainable development, was popularized in Our Common Future, a report 

published by the World Commission on Environment and Development in 1987. Also 

known as the Brundtland report, Our Common Future included the ‘classic’ definition of 

sustainable development: ‘development which meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs’ (UNITED 

NATIONS, 2010).” 

 

Ou seja, o desenvolvimento sustentável traz um senso de satisfação das 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades. De acordo com Elkington (1998), um empreendimento sustentável 

deve fornecer o “Triple Bottom Line” (o triplo resultado), ou seja, acarretando benefícios 

relacionados às três dimensões da sustentabilidade: econômicos, sociais e ambientais. 

As empresas passam a inserir a lógica do desenvolvimento sustentável nas suas 

práticas de gestão através do conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A 

discussão sobre responsabilidade social pode ser analisada por duas perspectivas distintas 

sobre o papel que a empresa desempenha na sociedade: a Teoria dos Shareholders (visão 

clássica) e a Teoria dos Stakeholders (visão socioeconômica). A primeira, que tem como 

um de seus principais defensores Milton Friedman, parte da lógica da maximização de 

lucros e a remuneração dos acionistas, defendendo que o investimento em práticas de RSC 

só são válidas caso estejam ligadas diretamente ao negócio principal da empresa 

(FRIEDMAN, 1962). Entretanto, surgiram estudos questionando o foco meramente 

econômico das empresas na sociedade, analisando a atuação das empresas por uma 
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perspectiva socioeconômica que, de acordo com Fisher (2004, p.395), acredita que a 

obrigação da empresa transcende a geração de lucros, incluindo a proteção e 

melhoramentos em prol da sociedade. A chamada Teoria dos Stakeholders, parte do 

pressuposto de que a atuação da empresa deve considerar todas as partes interessadas 

(stakeholders), ou seja, os grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pela política 

corporativa (FREEMAN, 1984), tais como como consumidores, empregados, fornecedores, 

sindicatos, governo, dentre outros. 

Diante do exposto, pode-se notar que o conceito de RSC não é único e está em 

constante evolução, pois, de acordo com Oliveira (2008), ele trata-se de uma construção 

social e política em busca de empresas com atuações mais responsáveis diante dos desafios 

éticos, sociais, econômicos e ambientais da sociedade. Um dos conceitos mais citados, 

sugerido por Carroll (1979, p.500): “a responsabilidade social de uma empresa engloba as 

expectativas econômicas, legais, éticas e filantrópicas que uma sociedade tem das 

organizações em um determinado momento”. 

De acordo com o autor (1991 apud ARAUJO, 2012 p.18): 

 

“Ainda na tentativa de delimitar as fronteiras de RSC, Carroll (1991) propôs uma pirâmide 

com quatro níveis para se definir RSC: o primeiro seria a responsabilidade econômica, 

considerada a base que garantiria a sobrevivência da empresa; o segundo, a responsabilidade 

legal, com o devido cumprimento da legislação estabelecida para o funcionamento daquela 

organização; o terceiro nível, a responsabilidade ética, que seria o seguimento de princípios 

éticos e morais esperados da organização pela sociedade; e o quarto nível, a 

responsabilidade filantrópica ou discricionária, cuja aplicação seria, por exemplo, em ações 

filantrópicas não relacionadas ao desempenho comercial da empresa.” 

 

A ilustração da pirâmide de Carroll pode ser observada na figura abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carroll (1991, p.42)  

Figura 23: Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa  
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Desta forma, pode-se inferir que as organizações participantes dos grupos 

representativos aqui pesquisados podem fazer um uso instrumental da RSC de uma maneira 

estratégica, conforme apontado por Irigaray, Vergada e Santos (2013, p. 84): 

 

“A Responsabilidade Social Corporativa (...) já tendo sido retratada como estratégia que 

pode contribuir para o desempenho financeiro das empresas (ANNANDALE; TAPLIN, 

2003), uma resposta estratégica a pressões institucionais sofridas pelas empresas 

(VENTURA, 2003), um mero discurso de marketing (WOLF, 2001), ou ainda, uma 

atividade pós-lucro (KANG, 1995).” 

 

Por fim, além da convergência que acontece através do viés de RSC, o outro ponto 

de destaque é a inter-relação entre os grupos mapeados. Mesmo que as iniciativas sejam, 

aparentemente, colocadas de forma independentes, foi evidente a forte interface e relação 

indireta entre todas elas. A ONU Mulheres e Secretaria de Políticas para as Mulheres 

(SPM) funcionam como os elos centrais entre todas as iniciativas, conforme destacado na 

figura abaixo. A Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e o 

Movimento Mulher360 contam com o apoio da Secretaria (SPM), que, por sua vez, realiza 

o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Já a ONU Mulheres, além de apoiar o 

Programa Pró-Equidade e o Movimento Mulher360, também é o grande norteador da 

Aliança e o Prêmio WEPs Brasil, através das diretrizes oferecidas o Princípio de 

Empoderamento das Mulheres (WEPs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Figura 24: A inter-relação entre os grupos representativos  
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Ao mesmo tempo, pode-se comparar cada um dos grupos de acordo com a atuação, 

forma de participação, origem e foco de atuação, conforme colocado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que grande parte dos grupos, tanto os com atuação global quanto 

aqueles com atuação nacional, tem como objetivo trazer o tema para debate através do 

compartilhamento de práticas e da mobilização de empresas e líderes. Entretanto, poucas 

assumem uma postura mais assertiva, auditando os compromissos assumidos e certificando 

aquelas empresas que, de fato, possuem compromissos tangíveis e claros com a igualdade 

de gênero no ambiente corporativo. 

No próximo capítulo serão detalhados os principais pontos de destaque 

mencionados pelas entrevistadas, sinalizando quais os avanços, desafios e tendências para 

as grandes empresas com atuação no Brasil. Eventualmente, serão destacadas as 

convergências, as divergências e as complementaridades nas opiniões. 

 

Fonte: Elaboração Própria  

Figura 25: Análise geral dos grupos representativos 



59 
 

3. AVANÇOS, DESAFIOS E TENDÊNCIAS PARA GRANDES EMPRESAS COM 

ATUAÇÃO NO BRASIL 

 

Considerando que a proposta desta dissertação é obter perspectivas em relação aos 

desafios, avanços e as tendências para a igualdade de gênero no ambiente corporativo de 

grandes empresas com atuação no Brasil, existiam duas opções de abordagem para a 

pesquisa. A primeira significaria abordar diretamente as organizações, entrevistando um 

representante institucional para coletar suas opiniões acerca destas questões (ilustrado na 

imagem 26 como “opção 1”). Além de ser necessário um alto esforço e uma alta adesão 

para obter diversidade nas respostas, também existiria o risco de que as percepções 

coletadas fossem tendenciosas, evitando-se contrariar o discurso organizacional, 

“politicamente correto”.  

Diante deste risco, foi feita a escolha por uma segunda opção, onde os entrevistados 

fossem “indivíduos-chave” que tivessem visibilidade de atuação em diversas empresas, 

possibilitando ganho de capilaridade, uma maior probabilidade de assumir uma postura 

imparcial e visão crítica sobre os desafios, os avanços e as tendências realmente enfrentadas 

pelas grandes empresas. Assim, a pesquisa qualitativa e exploratória foi realizada com 

coordenadores de cinco dos grupos representativos, tal como descrito no capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

Figura 26: Alternativas de Pesquisa  
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3.1 As percepções coletadas durante as entrevistas 

 

3.1.1 Motivadores para que a questão de gênero seja endereçada 

 

Anteriormente, foi destacado o papel crucial da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) e da lógica do desenvolvimento sustentável no estímulo à formação dos 

grupos representativos analisados. Entretanto, as entrevistas mostram que existem mais 

motivadores que levam as empresas a trabalhar a igualdade de gênero internamente e, 

eventualmente, mobilizar mais empresas nesta discussão.  

A figura abaixo resume os principais fatores que podem acontecer, inclusive de 

forma simultânea, para estimular as empresas a endereçar esta questão. O ponto de partida é 

a atual consciência global acerca das desigualdades de gênero, reforçando a importância de 

se superar o passivo histórico-cultural existente, investindo no empoderamento econômico, 

político e social das mulheres. Esta conscientização se desdobra no cenário local de 

diversas formas, gerando respostas empresariais para atender as demandas ocasionadas pelo 

ambiente. De acordo com as entrevistadas, os três principais motivadores que fazem a 

perspectiva de gênero ganhar importância nas organizações são: 1) Resposta à pressão 

governamental e às políticas sociais; 2) Necessidade de mão de obra qualificada para o 

crescimento do negócio no longo prazo; e 3) Necessidade de se explorar o potencial 

consumidor do público feminino, criando produtos e estratégias que gerem identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 27: Motivadores para igualdade de gênero corporativa  
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Aprofundando o nível de detalhe acerca da opinião das entrevistadas, vemos nos 

comentários abaixo como a identificação da problemática de uma forma mais ampla, se 

tornou um ponto crucial para o Brasil: 

Entrevistada 5 - “Por muito tempo, eu acho que as empresa não acreditavam que a questão 

de gênero era um problema a ser abordado da mesma forma que outra questão 'normal', 

'organizacional'. Uma questão que realmente valesse a pena investir (...) Porque, 

principalmente aqui no Brasil, tinha-se uma ideia (...) de que é uma questão de tempo: 'As 

mulheres entraram no mercado de trabalho, depois, com um tempo, um dia elas vão 

conquistar o mesmo lugar que os homens'. E a gente sabe que não é assim. Não é só uma 

questão de tempo. Já foi, talvez, uma questão de tempo, mas este tempo já passou e as 

mulheres não conquistaram o mesmo espaço que os homens, ainda. Nem no Brasil, nem em 

nenhum outro lugar do mundo as mulheres são tratadas de forma igual. E quando as 

empresas se dão conta disso e assimilam isso como sendo um fato verdadeiro, elas começam 

a atuar. Antes (disso) não.” 

 

Entrevistada 2 – “A mulher só foi considerada economicamente ativa em 1985 pelo IBGE. 

E só em 88, na nova constituição, nós passamos de parcialmente capazes para integralmente 

capazes. (...)” 

 

Entrevistada 3 - “Eu estou mais otimista em relação ao Brasil. Porque eu vejo um ambiente 

regulatório propício para as mulheres no Brasil, diferentemente do que a maioria dos países 

vizinhos. Principalmente quando se trata de suporte à família e assuntos relacionados a 

empregabilidade das mulheres.” 

 

Diante do cenário visível de desigualdade de gênero, observado por organismos 

internacionais e sinalizado através de indicadores sociais, econômicos e culturais, o Estado 

passa a atuar sobre a questão. No próprio caso do Brasil, observa-se uma clara agenda do 

governo de estímulo ao tratamento do tema e de criação de políticas sociais, o que, 

naturalmente, gera uma pressão para que as empresas passem a atender a legislação local e 

assumam um papel ético de contribuição para a evolução da discussão.   

 

Entrevistada 2 - “As empresas tem uma pressão governamental para, cada vez mais, atender 

as questões ambientais e sociais de uma forma geral. Do ponto de vista da empresa, é uma 

gestão de risco. Então, 'eu vou fazer para atender todos os requisitos legais'. Ainda não é 

reconhecido como parte do negócio de fato. Embora muitas empresas digam que sim.” 

 

Entrevistada 4 – “Pessoalmente, acredito que estar em um ambiente em que você tem uma 

história de 10, 12 anos de políticas sociais. Em que você está escutando do governo e da 

sociedade falar do tema da desigualdade (...), como na Rio+20 (...), vem dando uma força 

importante para que, no Brasil, o tema de responsabilidade social das empresas seja 

interessante para empresas brasileiras e multinacionais.” 

 

Estes comentários reforçam como as empresas incorporam a pressão 

governamental, transformando-as em práticas de Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC). Angela Fleury (2009) destaca que a implementação do conceito de RSC gera a 

necessidade de reposicionamento das empresas, considerando sua interdependência com as 
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diversas partes interessadas em seus resultados. O que significa mudar da perspectiva da 

“obrigação” (atendimento às exigências legais) para a perspectiva da “responsabilidade 

social e ambiental”. Então, para se atingir ao triplo resultado (Triple Bottom Line, termo 

explicado anteriormente no capítulo 2), a estratégia da organização precisa de uma 

liderança que seja “representante e catalisadora de valores e responsabilidades, expandindo 

o debate e o diálogo com a sociedade”. Todavia, o próprio modelo de gestão das 

organizações carece de igualdade de gênero, observando-se uma baixa representatividade 

de mulheres em cargos de liderança.  Diante disto, o segundo grande motivador para que a 

organização passe a trabalhar a perspectiva de gênero é o viés de gestão de pessoas, 

buscando-se atrair e reter mulheres que já fazem parte da mão de obra qualificada, 

conforme destacado no comentário: 

 

Entrevistada 5 - “Eu acho que é uma questão de gestão. Gestão de pessoas. É você perceber 

que investiu em pessoas muito boas e que elas não ficaram, que elas não estão tendo o 

sucesso esperado dentro das empresas. (...) Mas, eu acho que as empresas se dão conta que, 

se não tiverem mulheres na liderança, se as mulheres que trabalham ali não avançam, elas 

(as empresas) podem ter um problema mais grave, que vai acabar resultando até mesmo 

num problema financeiro. A questão de lucratividade, de perda de competitividade.  

E com uma necessidade muito grande de mão de obra qualificada, as empresas meio que 

ficaram encurraladas. 'Como assim? Está faltando mão de obra, mas dizem que as mulheres 

estudam mais do que os homens no nosso país. O que aconteceu com elas, que elas não 

estão na liderança?” 

 

No entanto, atualmente, a mulher não apenas passa a assumir um papel relevante no 

mercado de trabalho, enquanto mão de obra qualificada, mas também no próprio mercado 

consumidor. O poder econômico da mulher passa a ser analisado através da ótica do 

consumo e potencial de compra, o que faz com que as empresas adequem sua estratégia de 

marketing e imagem institucional. Neste viés, a própria RSC “tem se mostrado precondição 

para acessar determinados mercados e clientes.” (FLEURY 2009, p.152).  

 

Entrevistada 1 – “As mulheres cada vez mais querem conquistar mais espaço, conquistar sua 

autonomia econômica. E ai, a autonomia econômica não é só autonomia financeira. É 

escolher onde elas vão exercer seu trabalho e como elas irão gerenciar seus ganhos, decidir 

pra onde elas irão destinar seus salários, seus recursos. Então, isso faz com que as empresas 

se adequem a esta demanda que é da sociedade como um todo.” 

 

Entrevistada 5 – “Não sei se é só uma questão de responsabilidade social ou se é até uma 

questão de envolver consumidor.” 

 

Dentro dessa perspectiva, as empresas passam a trabalhar o conceito de marketing 

societal, colocado por Kotler (2007, p.532) como a abordagem em que a empresa “toma 
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decisões de marketing de acordo com os desejos dos consumidores, os requisitos da 

empresa e interesses de longo prazo da sociedade”. Ao mesmo tempo, a validade do 

discurso é colocada em questão: 

 

Entrevistada 2 - “Ainda é um assunto muito ligado à imagem e não está realmente no DNA 

do negócio.” 

 

 

 

 3.1.2 Avanços para grandes empresas com atuação no Brasil 

 

Ao falar sobre os avanços observados nos últimos anos, o primeiro ponto abordado, 

naturalmente, foi em relação à sociedade como um todo, onde alguns paradigmas de gênero 

estão sendo debatidos, questionados e, eventualmente, esclarecidos. Por mais que este 

avanço não esteja relacionado diretamente com a atuação e as práticas empresariais, não se 

pode desconsiderar a influência das organizações em um cenário maior de mudança 

cultural.  

A antropóloga Ruth Benedict definiu cultura como uma lente por meio da qual o 

homem vê o mundo. (apud LARAIA, 2006, p. 76). Ou seja, de acordo com Migueles 

(2006), a cultura não é sinônimo de sentimentos, valores ou crenças partilhados, mas 

formas compartilhadas de perceber a realidade em termos de quais esses valores e crenças 

individuais podem ser compreendidos. Assim, as entrevistadas sinalizam uma mudança na 

forma de pensar o feminino, em que a sociedade começa a dissociação entre o dado 

biológico (sexo) e a construção social do que significa ser mulher no Brasil. 

 

Entrevistada 2 – "A cultura brasileira é uma cultura muito portuguesa, uma cultura machista. 

A mulher era invisível e, na medida em que ela começou a ter acesso a maior educação e a 

situações familiares de separação, e o reconhecimento desse assunto, ela se torna visível na 

sociedade de uma forma geral.” 

 

Entrevistada 5 - “Acho que o grande avanço que a gente fez em termos de sociedade, hoje 

em dia, é entender que feminismo não é uma palavra feia. E que feminismo não significa um 

antagonismo aos homens. Mas algumas pessoas ainda acham que, quando você se declara 

feminista ou quando você defende o feminismo, você está querendo destruir homens. E não 

é verdade. Não tem nada a ver com isso. Enquanto a gente não esclarece isso, acaba se 

tornando o uso errado da palavra feminismo.” 

 

Ou seja, o primeiro grande ponto de destaque mencionado pelas entrevistadas foi o 

início da evolução na percepção de inadequação do feminino ao universo do trabalho, o 
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que, historicamente, sempre gerou preconceitos contra as mulheres. Através da ótica do 

desenvolvimento sustentável, as características normalmente associadas ao feminino 

passam a ganhar valor e notoriedade nas empresas. 

 

Entrevistada 5 – “Eu tenho a nítida impressão de que a gente mudou o jeito de pensar em 

mulher. Parece que, há uns 10 anos, quando você via uma mulher bem sucedida, ela tinha 

que ter um comportamento muito masculino. E que, agora, as empresas, as pessoas e os 

executivos se deram conta é que a coisa legal, o que vai fazer a diferença, é justamente as 

mulheres continuarem com uma forma muito feminina de agir dentro das empresas. E que 

isso vai fazer a diferença. 

 

O reconhecimento da importância das características associadas ao feminino no 

ambiente de trabalho também traz à superfície a importância de se lutar contra o cenário 

evidente de desigualdade ainda existente.  

 

Entrevistada 4 – “Acho que um dos grandes avanços é que no Brasil você fala no tema, as 

pessoas acreditam na importância de lutar contra as desigualdades. Mas ainda tem muito o 

ser feito para que essas palavras se mantenham ao longo do tempo.” 

 

Evidentemente, esta “luta” contra a desigualdade pode ser uma mera reprodução do 

discurso politicamente correto por parte das empresas, todavia, as entrevistadas não 

deixaram de destacar um avanço significativo na atração de mulheres, ou seja, na inserção 

delas no ambiente de trabalho, devido a sua qualificação e elevada presença entre a 

população economicamente ativa. 

Entrevistada 2 – “Essa necessidade do crescimento da atividade econômica do país, 

crescimento das empresas, você não vai ter homem suficiente para atender. É uma conta 

simples: se a empresa quer crescer até 2020, triplicar o seu tamanho de faturamento, você 

tem que contar com recursos humanos.” 

 

Entrevistada 1 - “Hoje a mulher já ocupa espaços que antes eram só ocupados por homens. 

Desde plataformas de petróleo até (...) mulher que é comandante de navio mercante. Então 

acho que a gente já consegue ver avanços, ainda que com algumas discriminações, ainda 

que com algumas piadinhas muitas vezes, mas já bem menos do que há 6, 8 anos atrás.” 

 

Entrevistada 3 – “Se eu tivesse que sinalizar um tópico, eu diria que atrair mulheres na força 

de trabalho privado é o maior progresso no caso do Brasil. Em alguns setores você vai ver 

mais mulheres sendo inseridas do que homens, até mesmo para casos de setores dominados 

pela presença masculina.” 

 

Entrevistada 1 - “E nas empresas (...) a gente percebe que já existem mais mulheres nos 

espaços de direção.” 

 

Entrevistada 5 – “Acho que a entrada de mulheres não é problema para quase nenhuma 

empresa. O nível de entrada é onde a gente tem a maior igualdade.” 
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Por mais que a presença feminina já comece a ser percebida, inúmeros estudos, 

pesquisas e indicadores mostram que a maioria não consegue atingir os níveis mais altos de 

gestão. Ou seja, existe o “teto de vidro”, expressão que tenta significar as barreiras 

“invisíveis” para que as mulheres assumam postos-chave na hierarquia das empresas e 

instituições, o que não tem relação com falta de qualificação, mas com o simples fato de 

que são mulheres (dado biológico). 

 

“By 'glass ceiling' we mean the invisible artificial barriers that block women from senior 

executive jobs. There is also the problem of the 'sticky floor.' This term describes the forces 

that keep women stuck at the bottom of the economic pyramid. For [some] women the 

barrier to top jobs seems to be made of  unbreakable Plexiglas.” (WIRTH, Linda, 2001). 

 

Este teto de vidro (termo utilizado e discutido desde a década de 80) trouxe (pelo 

menos no campo do discurso e da intenção) a necessidade da implementação de práticas 

que ofereçam mais oportunidades de avanço de carreira para a mulher. Nos últimos anos, 

foi percebida uma evolução nesse sentido, conforme comentário a seguir: 

 

Entrevistada 5 – “Então, eu acho que criar condições para as mulheres é algo que a gente 

está avançando bastante nos últimos tempos. (...) É criar uma cultura dentro da empresa de 

que não é uma cultura de privilégios, é uma cultura de tentar tornar mais igual a condição 

para que homens e mulheres atinjam o melhor na carreira deles.” 

 

Uma vez que a mudança precisa acontecer no campo da cultura da organização, não 

é novidade que a prática com maior menção de avanço tenha sido a criação de grupos de 

discussão, redes e realização de reuniões de compartilhamento boas práticas. Na teoria, o 

objetivo desta iniciativa seria disseminar a importância do tema, gerando uma 

conscientização por toda a organização. 

 

Entrevistada 2 – “Essa discussão está sendo mais frequente. Então, o principal avanço que 

eu diria é a discussão do tema. Eu acho que isso é a primeira abertura. Mas essa discussão 

do tema tinha que passar um pouco do 'mês da mulher'. No mês da mulher você recebe 

presentinho, discute o tema (...) e depois? Tem que continuar, né? Tem que sair do 

'especial'.” 

 

Entrevistada 5 – “Eu vejo uma vontade muito grande de esclarecimento do tema, 

independente do nível que a pessoa esteja trabalhando. No início, eu percebia muito uma 

necessidade de informação para a liderança, sensibilização da liderança. E, hoje em dia, eu 

vejo que é um tema que está permeando diversos níveis hierárquicos nas empresas. Eu vejo 

uma consciência muito maior de que este não é um tema só de gestão, só de 

responsabilidade social. Mas que é um tema que significa negócios, significa lucratividade, 

significa ganho de competitividade e uma consciência muito grande nisso. (...)” 
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Entrevistada 3 – “Outra coisa boa que está acontecendo, é que existem muitos grupos se 

formando para aprender através do compartilhamento de boas práticas.” 

 

Entrevistada 2 – “(o maior avanço é) a replicação da experiência de grupo de mulheres nas 

organizações. Porque você começa em um ambiente onde as mulheres se sintam mais a 

vontade de falar sobre os seus problemas. Você tem que dar o tempo e o espaço para que 

elas falem e se coloquem em relação aos problemas que são, praticamente, quase sempre os 

mesmos.(...). As redes dentro das organizações, colocando metas e levando para a alta 

direção(...), podem influenciar na meta da organização. 

 

Entretanto, assim como acontece em grande parte dos próprios grupos 

“representativos” analisados no presente estudo, muitas vezes a discussão fica restrita às 

mulheres. Ou seja, são criadas redes de mulheres dentro da organização. Claro que, 

conforme destacado por uma das entrevistadas, esta é uma forma de iniciar o debate, criar 

espaço e dar abertura ao tema, começando por aqueles indivíduos que se identificam com a 

questão de gênero. Todavia, se o objetivo realmente for uma mudança cultural na 

organização (transformando as formas compartilhadas de perceber a realidade em relação 

ao gênero), é possível que melhores resultados possam ser alcançados caso o debate 

envolva todos os públicos. E, por mais que esta ainda não seja a prática mais comum, as 

entrevistadas já começaram a ver avanços nesse sentido: 

Entrevistada 5 – “Network de mulheres. Criar um grupo de discussão. Em seguida, acho que 

a questão de treinamento, como um programa de mentoring dentro da empresa. (...) Esses 

são os passos mais fáceis e os primeiros. Acho que é uma questão natural, você tem que 

criar um grupo de discussão antes de começar algum tipo de ação. Não é uma pessoa 

sozinha que vai conseguir fazer, então ela chama alguém para discutir, começar a tratar o 

tema. Ai você cria esse sentido de 'awareness' entre as pessoas e elas começam a trocar com 

outras empresas, descobrir o que as outras empresas estão fazendo.” 

 

Entrevistada 2 – “Eu tenho visto cada vez mais as empresas promovendo encontro de 

executivas com as mulheres e convidando os homens dentro das empresas.” 

 

Entrevistada 5 – “Eu participo da discussão em algumas empresas onde a formação do 

grupo de discussão de gênero já foi totalmente voltada para inclusão de pessoas com perfis 

diferentes. Foram inclusos homem, homem mais velhos, mulher, mulher mais velha, mais 

nova, gente com filho, gente sem filho. Para que esse grupo diverso discutisse o tema. E isso 

é extremamente positivo para a discussão.” 

 

A entrevista também buscou identificar se existem setores específicos ou perfis de 

empresas que se destacam na questão de gênero, quando comparados ao mercado como um 

todo. Uma das entrevistadas inclusive reforçou que falar sobre progressos é “meio que a 

pergunta de 'o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?'. Não acho que a minha resposta vai 

ser válida para todas as empresas ao mesmo tempo. Acho que depende mais do setor que a 

empresa trabalha, depende do tamanho da empresa e da sua composição legal.” 
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Primeiramente, foi mencionado que existe um interesse de que este debate seja 

promovido, principalmente, por empresas multinacionais de grande porte. Esta, 

possivelmente, é uma forma de se obter capilaridade (globalmente) e volume acerca da 

questão. 

Entrevistada 2 – “Eu diria para você que, até baseado nos Princípios da ONU Mulheres, há 

uma expectativa da ONU Mulheres que o assunto seja levado a frente principalmente por 

grandes corporações internacionais.” 

 

Entrevistada 3 – “As empresas maiores, possuem maior flexibilidade para alocar homens ou 

mulheres, tornando-se um ambiente mais propício a ter um maior número de mulheres.” 

 

Por outro lado, uma das entrevistadas apresentou uma interessante perspectiva de 

que os benefícios para a sociedade, talvez, possam ser mais expressivos caso este tema seja 

trabalhado fortemente no setor público. 

 

Entrevistada 3 – “Quando você me pergunta da diferença entre empresas públicas e 

empresas privadas, eu acho que você tem mais espaço para fazer mais pelo bem público em 

empresas públicas, do que simplesmente pela performance financeira. 

 

Ao dividir a análise entre empresas públicas e privadas, um interessante padrão de 

resposta emergiu entre as coordenadoras dos grupos, conforme ilustrado na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso das empresas privadas, foi dado um destaque às multinacionais, 

especialmente aquelas com capital aberto. 

Entrevistada 5 - O que eu percebo muito é que as empresas que atuam nessa causa do Brasil, 

na maior parte, não são empresas brasileiras. São multinacionais grandes, que atuam no 

Brasil e que, por pressão da matriz é que elas começaram a discutir o tema aqui.  

Figura 28:  Avanços de acordo com perfil e setor da empresa 

Fonte: Elaboração própria 
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Normalmente, as entrevistadas associavam o avanço das multinacionais de capital 

aberto ao estabelecimento de metas e a necessidade de mensuração. Empresas com capital 

aberto costumam ter estruturas de governança que permitem a prestação de contas continua 

aos acionistas, assim como precisam atender alguns requisitos estabelecidos para que 

possam ter seus títulos negociados na bolsa de valores. Por exemplo, no Brasil, a BM & 

FBOVESPA S.A. (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) implantou o índice de 

sustentabilidade empresarial (ISE), que solicita o reporte de indicadores de gênero para as 

empresas. Atualmente, existem dois critérios no questionário do ISE que abordam 

diretamente a perspectiva de igualdade de gênero e diversidade organizacional:  

 Critério II (Gestão) – em que o “Indicador 4: aplicação dos compromissos com 

princípios e direitos fundamentais nas relações de trabalho” possui perguntas, 

como:  “a companhia engaja seu público interno no combate a qualquer prática 

de discriminação em matéria de emprego e ocupação?”;  “O compromisso com a 

valorização da diversidade em matéria de emprego e ocupação abrange as 

atividades de: a) seleção e contratação, b) promoção, c) acesso a treinamento, d) 

sensibilização do público interno para o tema, e) nenhuma das anteriores”.   

 Critério III (Desempenho) – em que o “indicador 8- Diversidade e Equidade” 

tem perguntas que abordam a diferença de proporção entre pessoas que ocupam 

cargos de gerência e cargos de diretoria, considerando os critérios raça/cor e 

gênero, assim como questionam sobre a diferença salarial (Fator de Equidade na 

Remuneração - FER) e o percentual de funcionárias que retornaram da licença-

maternidade e permaneceram por no mínimo 12 meses. 

 

Reiterando o exposto anteriormente, os comentários sobre o progresso destas 

multinacionais aconteceram da seguinte forma: 

Entrevistada 4 – “(...) E depois você tem as multinacionais que estão tentando se colocar 

portar de acordo, para ver como medir.” 

 

Entrevistada 2 – “Nas grandes empresas multinacionais, os executivos são remunerados por 

diversidade de gênero. Então, quando você é remunerado, você tem que olhar para o 

assunto. (...) Eu acho que o modelo e os compromissos que as empresas multinacionais 

estão assumindo globalmente e que, muitas delas estão no Brasil, este modelo acaba sendo 

muito visível (...). Que é modelo de excelência de gestão. Porque, no final do dia, equidade 

de gênero significa excelência de gestão. Porque está provado que uma gestão em grupos 

mistos (diversos) acaba sendo mais eficiente do que só o viés masculino ou só o viés 

feminino. Então, a questão da equidade de gênero é mais clara no âmbito das empresas 
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multinacionais. Eu digo que ela é mais clara, não digo que ela é mais implementada. Mas 

isso é um processo que vai levar tempo, porque envolve a mudança do mindset das 

empresas.” 

 

Entrevistada 5 – “Acho que porque a discussão lá (fora do Brasil) começou antes, né? As 

mulheres entraram no mercado de trabalho lá antes e as pessoas se deram conta, antes 

também, de que tem alguma coisa que não está funcionando. Não é uma questão só de 

meritocracia. Afinal, se a gente admite que homens e mulheres, na média, tem a mesma 

qualificação em termos intelectuais, porque é que as mulheres não estão avançando da 

mesma forma que os homens? E quando a discussão lá começou a avançar, já saíram metas. 

Eu sei de diversas empresas que tem metas para cumprir, porque a matriz determinou que 

eles tenham um pouco mais de igualdade de gênero em um número X de anos.” 

 

Neste perfil de empresa, o destaque foi o setor de serviços e bens de consumo. O 

avanço foi associado à estratégia de marketing e desenvolvimento de produtos dessas 

organizações, que partem da lógica de “ter um público interno (empregados) diverso” para, 

então, poder “vender para um público diverso”. Uma forte evidência desta associação é o 

fato do próprio Movimento Mulher360 ter sido iniciado pelo Walmart Brasil. 

Entrevistada 3 – “Em geral, (...) eu diria que a indústria de serviços fez o maior progresso 

em relação às mulheres. Mas isto é mais o panorama geral do mundo. Então, o setor de bens 

de consumo tem uma relação muito próxima ao mercado consumidor. Afinal, o staff 

feminino terá um melhor entendimento do mercado das mulheres, que está comprando os 

produtos. Então, em termos de marketing, se você trabalha na indústria de beleza, é 

importante construir a imagem de que você faz coisas para as mulheres ou conseguir 

tangibilizar melhor que você está fazendo coisas para as mulheres dentro da empresa.” 

 

Já nas empresas públicas, os avanços foram atrelados à agenda governamental e a 

um cenário interno de maior estabilidade, permitindo que as políticas organizacionais e 

práticas tivessem uma continuidade ao longo dos últimos anos. É evidente que esta 

perpetuidade foi possibilitada, principalmente, pelo fato do Governo Federal brasileiro estar 

sob a gestão da mesma base partidária há mais de 10 anos. 

Entrevistada 5 – “Talvez, na fonte, as empresas públicas foram mais impelidas, até mesmo 

pela questão governamental, a fazer esse movimento antes. (...) Em empresa pública, 

geralmente, você tem um seguimento muito maior, as pessoas ficam mais tempo. Então, eu 

vejo que se torna mais organizado até mesmo pela persistência que você tem nessa 

discussão.” 

 

Assim como já foi sinalizado ao longo do capítulo 2, o setor elétrico foi mencionado 

diversas vezes como aquele que possui maior avanço na questão de gênero. Uma das 

evidências que reforçam esta inferência é o fato da Itaipu Binacional ter promovido e 

organizado o Prêmio WEPs Brasil, uma das iniciativas analisadas nesta dissertação. 

Entrevistada 1 - “As empresas do setor elétrico são bem fortes. (...) A gente percebe que tem 

um apoio forte da presidência e da direção (destas empresas), um incentivo para que façam 

ações, na divulgação interna dos programas (de gênero).” 
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Entrevistada 4 – “Por exemplo, na parte das empresas de energia, a promoção dos Princípios 

é liderada, em muitos casos, pela própria liderança da cia. E tem grupos de gênero que estão 

trabalhando forte e juntas. (...) A maioria tem escritórios de gênero, grupos de gênero que 

estão fazendo seu trabalho e que tem o apoio das lideranças.” 

 

 

 3.1.3 Desafios para grandes empresas com atuação no Brasil 

  

Ao começar as perguntas do item “desafios” do questionário, inúmeros foram os 

pontos levantados pelas coordenadoras. Independentemente de volume, foi interessante 

analisar as convergências de opinião entre elas. Também foi extremamente importante 

perceber que os comentários, de uma maneira geral, foram ao encontro da pesquisa 

Corporate Gender Gap Report (2010), realizada pelo Fórum Econômico Mundial (FEM) 

em 2010. Conforme sinalizado no capítulo 1 e reforçado na figura a seguir, os principais 

fatores que impedem os avanços das mulheres aos postos de liderança foram: (i) falta de 

metas para aumentar a participação da mulher; (ii) falta de modelos; (iii) falta de política 

para equilibrar vida pessoal e profissional; (iv) falta de soluções de trabalho flexível; (v) as 

normas gerais e cultura praticada no país e (vi) falta de comprometimento da liderança com 

diversidade. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29:  Fatores que dificultam a chegada da mulher à liderança no Brasil 

Fonte: Corporate Gender Gap Report, FME, 2010 
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O interessante, no entanto, foi observar os comentários qualitativos acerca dos 

pontos levantados durante a entrevista, o que permitiu uma análise mais profunda, um 

“agrupamento” dos tópicos e, até mesmo, a inferência de uma eventual correlação entre 

eles. De uma forma abrangente, os comentários sobre os desafios para o cenário brasileiro 

foram agrupados em três grandes pilares: (i) estereótipos de gênero e ascensão da mulher; 

(ii) apoio da liderança; (iii) temas que viram “tabu” dentro das organizações. A princípio, 

para facilitar a ordenação lógica das “descobertas de pesquisa”, foi feita uma reflexão 

acerca de uma possível relação de “causa-consequência” entre eles. Todavia, seria leviano 

desconsiderar a existência de uma “retroalimentação” entre todos os tópicos levantados. Por 

exemplo, da mesma forma que a falta de apoio da liderança possa fazer com que certos 

assuntos se tornem um “tabu” na empresa, um “tabu” também contribui para uma falta de 

esclarecimento e consequente apoio dos líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro tema que iremos analisar diz respeito aos estereótipos de gênero e sua 

relação com a precária ascensão da mulher nas organizações. As entrevistadas comentaram 

sobre traços da cultura brasileira, ainda muito machista e preconceituosa em relação ao 

papel da mulher na sociedade. Uma delas destacou que: “é uma questão cultural, com raízes 

religiosas. As próprias religiões não tem um reconhecimento do papel relevante da mulher 

na economia da sociedade”. Consequentemente, ainda se atribui (quase que integralmente) 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 30: Os 3 principais pilares de desafios empresariais  
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à mulher o grande papel de cuidar da família, gerando uma dicotomia entre o “crescimento 

profissional” e a escolha pela maternidade.  

Entrevistada 1 - “(Existe o desafio de se) Romper os paradigmas que foram criados ao longo 

dos anos, em que a mulher era vista como a cuidadora, a mãe, a dona de casa, com funções e 

trabalho não remunerados.” 

 

Entrevistada 2 - “Ela tem, por várias questões, por várias pressões sociais do próprio 

trabalho (...) Se ela se casa, vai ter filho, é um desastre na vida profissional dela. Vão falar 

que é um tropeço de carreira. E assim, essa desmistificação, a gente também tem que falar 

sobre isso.” 

 

Entrevistada 5 – “Somos um país que tem uma cultura muito de que 'aqui não tem 

preconceito'. E não necessariamente é o que acontece.” 

 

Entrevistada 2 – “Nem todo mundo absorveu essa ideia de que a mulher pode e deve ocupar 

espaço. Ainda existe a questão do machismo, do patriarcado (...) em que você precisa fazer 

essa desconstrução.” 

 

A cultura e o preconceito, consequentemente, reforçam os estereótipos de gênero, 

ou seja, dão significados coletivos, organizados e, normalmente, dicotômicos, que se 

tornam crenças compartilhadas sobre o que os homens e as mulheres naturalmente são.   

Desta forma, por mais que seja notada uma evolução na inserção feminina no mercado de 

trabalho (ponto destacado pelas entrevistadas como um “avanço” nos últimos anos), as 

mulheres acabam se concentrando em setores e funções percebidas como “tradicionalmente 

femininos”. 

Entrevistada 2 – “A gente percebeu que, nas empresas, a mulher acaba sendo direcionada 

para aquelas posições que são 'mais coisas de mulher'. Então a primeira delas é o RH, sendo 

que hoje, recursos humanos deve ser uma preocupação do gestor e não só 'o RH resolve'. 

E ai o que fazer com o tema sustentabilidade? Ah, da pra uma mulher resolver.” 

 

Estes dois pontos (atribuir integralmente à mulher o papel social de cuidado da 

família e o seu direcionamento aos cargos “tradicionalmente femininos”) podem ser 

resumidos pelo conceito de divisão sexual do trabalho. Este termo, que tem a sua origem no 

movimento feminista, é utilizado para falar divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais de sexo. De acordo com Kergoat (in EMÍLIO, 2003, p.56): 

“Essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio de 

separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o princípio de 

hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um trabalho de mulher)” 

 

A consequência desta divisão e da baixa representatividade das mulheres em cargos 

de liderança é a falta de “role models”, termo utilizado no meio corporativo para descrever 

“modelos/exemplos a serem seguidos”, que oferecem visibilidade dos possíveis caminhos 
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que podem ser tomados. Assim como no Corporate Gender Gap (2010), as entrevistadas 

também mencionaram este como sendo um desafio para a igualdade de gênero no Brasil: 

Entrevistada 2 – “Tem uma falta muito grande de divulgação de modelo de líderes 

femininas. Executivas. Porque, hoje, se você pergunta mesmo para as executivas 'que líder 

você admira? '. Ou você fala de uma figura pública ou fala de uma artista. Você não fala de 

uma executiva. Então, nós não temos, de uma forma clara, modelos de liderança feminina. 

O que o mercado gosta de ver é modelo de superação. 'Ah, então eu tive uma vida danada, 

meu marido me largou, então eu tive que trabalhar'. Mas não de liderança feminina.” 

 

Entrevistada 5 – “É importante você ter o role model de uma mulher. E o pior: entre as que 

você olha, não necessariamente você gostaria de ter a vida dela. E ai, isso se torna um 

problema. Graças a Deus, isso parece que isso esta melhorando ao longo do tempo. Mas 

essa identificação de 'o que significa ser líder? O que eu tenho que fazer para chegar lá?', 

ainda é muito grande.” 

 

Entrevistada 2 – “Você tem poucas executivas que sejam realmente relevantes. Que não 

sejam as executivas que acabaram tendo papéis masculinos, comportamentos mais 

masculinos de tomada de decisão. (...) Temos que ter o nosso estilo.” 

 

Desta forma, podemos ver que o primeiro tema (estereótipos de gênero e sua relação 

com a precária ascensão da mulher nas organizações) também está intimamente ligado ao 

outro desafio continuamente mencionado ao longo das entrevistas: o baixo apoio da 

liderança. 

Entrevistada 2 – “O segundo grande desafio é treinar, partilhar o conhecimento dessa 

vontade da alta direção com a gerência da empresa. (...) É um trabalho de mudança de 

mentalidade, um trabalho longo, mas que precisa ser colocado. (...) A gente precisa trazer a 

alta direção para ser parte da conversa. Porque se você não sensibiliza a alta direção, 

basicamente masculina, se você não conta para eles o que você quer, você não põe no 

radar.” 

 

Entrevistada 5- “Acho que as pessoas ainda tem uma ideia muito enviesada do que significa 

ter igualdade de gênero. Algumas empresas entendem que, para as mulheres conseguirem 

avançar, os homens precisam retroagir. Então, cria uma guerra desnecessária, um confronto 

desnecessário entre homens e mulheres. Em algumas empresas, os homens se sentem 

preteridos. O que não é verdade. Empresas que fazem um avanço consciente na questão de 

igualdade de gêneros não deixam de promover homens. Os homens continuam sendo 

promovidos. Você só dá mais igualdade de condições entre homens e mulheres. 

 

A baixa participação dos homens nesta discussão foi colocada como um fator 

agravante, afinal, eles que ocupam os maiores níveis da organização. Desta forma, não 

existe uma aproximação efetiva entre os líderes e o tema e, assim, o assunto não é visto 

como algo estratégico, que pode gerar resultados de longo prazo para a organização e seus 

stakeholders. 

Entrevistada 5 – “Eu acho que a baixa participação de homens na discussão do tema 

atrapalha muito dentro das empresas.(...) Isso é um empecilho, quando você tem um grupo 

de mulheres discutindo um problema que não é de mulheres, é um problema da empresa 

como um todo. Então, também envolve os homens.” 
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Entrevistada 2 - “(é necessário uma mudança de) Mindset. Não está no radar delas (as 

empresas) que ter mulheres em alta direção seja uma prioridade deles. Então, quando uma 

mulher sai da empresa (...) a culpa é da mulher, não da empresa.(...) Então, você não tem a 

vontade da alta direção. 

 

Apesar deste ser um assunto recorrente nos artigos e pesquisas em relação a 

igualdade de gênero corporativa, houve uma certa surpresa, pois grande parte dos grupos 

representativos analisados neste estudo tem como objetivo levar este tema à alta liderança, 

engajando-a na questão de gênero. Assim, foi feito um questionamento em relação às 

razões que, atualmente, tornam esse discurso ineficaz. As seguintes respostas podem ser 

destacadas: 

Entrevistada 2 – “Até de quem você acha que tá no radar, na verdade não tá. E porque, olha, 

a gente tem conversado com muita gente, muitos executivos. Não passa pela cabeça deles. 

Eles não querem.” 

 

Entrevistada 5 – “E algumas discussões vão por um caminho que acabam repelindo os 

homens de discutir. Então a questão de gênero nas empresas, ela é permeada pelo negócio, 

pela oportunidade que você tem de tirar o melhor de todo mundo que está trabalhando 

dentro dessa empresa. E, às vezes, as pessoas acabam discutindo de uma forma muito 

ideológica. Não é uma questão de ideologia. A questão é de negócio mesmo. E quando vai 

muito para uma questão ideológica, você acaba tornando dois grupos antagônicos, o que não 

é necessário nessa questão.” 

 

Entrevistada 1- “É necessário que você trabalhe internamente esses temas na empresa, 

destacando a importância da participação das mulheres para que também não vejam como se 

as mulheres estejam roubando os espaços.” 

 

Naturalmente, a falta de apoio da liderança restringe o volume de investimento às 

questões relacionadas à igualdade de gênero. 

Entrevista 1 - “Depende muito mais da direção da empresa assumir isto como sendo uma 

pauta da empresa. Por que, é claro, para implementar algumas ações são necessários 

recursos. Então, ai é que vai ter a grande diferença do comprometimento da empresa com os 

programas (de gênero).” 

 

Entrevistada 4 – “Você precisa de maior investimento internamente nas cias para que 

funcionários e funcionárias tenham acesso à informação e sensibilização. E maior 

investimento em programas comunitários. Para o Brasil isso é muito importante. 

 

(...) O que você precisa, por exemplo, para a paridade da liderança é uma mudança de 

cultura de pessoas. Então fica muito difícil para as cias se comprometerem, como elas se 

comprometem com as demandas de produção. Tem a ver com transformações da própria 

cia, da liderança...Os investimentos que você precisa fazer (e que) são requeridos.” 

 

A falta do olhar estratégico para o tema aliado a falta de investimento, gera um 

menor comprometimento com a análise de dados e o monitoramento efetivo em relação à 

evolução dos índices de igualdade. 
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Entrevistada 3 – “Dados continuam sendo um grande problema. Muitas empresas não 

entendem quais dados coletar internamente, muito menos quais os benefícios deste 

exercício. E quando eles entendem o que precisam coletar, pode custar bastante em termos 

de investimento de tempo e de sistemas, o que torna o benefício questionável. Outro ponto 

complicado é, caso você tenha estes dados, é difícil entender como compará-los aos de 

outras empresas.” 

 

Um sistema de monitoramento e avaliação implica em lidar com informações, 

enfrentar invisibilidades e comunicar sempre, para todos os públicos, conforme explicou o 

consultor Reinaldo Bulgarelli no Guia Febraban de boas práticas em valorização da 

diversidade. Diante disto, até quando existe uma predisposição para medir e calcular 

indicadores de gênero, há muito receio por parte das empresas. O comentário mais enfático 

sobre esta questão foi destacado a seguir: 

Entrevistada 5 – “Elas (as empresas) querem medir, mas não necessariamente elas querem 

divulgar. (...) Eu acredito que tem questões muito sensíveis na divulgação dos dados e eu 

acho que as empresas gostariam de ter mais certeza do que elas estão medindo. A questão de 

salário, por exemplo, é a parte mais sensível que a gente tem em todas as empresas. Embora 

algumas delas não tenham uma diferença tão grande, elas ainda tem medo do que isso pode 

significar. E eu já escutei de algumas empresas que: 'o problema é que, não 

necessariamente, os números estão contando a história certa'. O que pode ser verdade. Às 

vezes você pega para um mesmo nível e você vê que o homem ou a mulher ganha mais, mas 

isso não significa que está equilibrado ou desequilibrado. Imagina uma mulher que está a 

muito tempo em um mesmo cargo, é normal que ela ganhe mais do que o homem no mesmo 

cargo e vice versa. Então, o número em si tem que ser analisado com muito cuidado na hora 

da divulgação. 

 

Eu entendo que ainda tenha um certo receio ainda. Eu acho que um primeiro passo que as 

empresas poderiam fazer é medir para si mesmo. Se você não mede para si mesmo e 

consegue avaliar algum progresso ou consegue avaliar alguma barreira, já seria um impulso 

para melhorar a discussão na questão de gênero. 

 

Por fim, a falta de apoio real e efetivo da liderança faz com que muitas empresas 

adotem o discurso politicamente correto, mas tenham muito medo de tomar ações efetivas 

em relação ao tema, reconhecendo o que precisa, de fato, ser modificado no modelo de 

gestão vigente.  

Entrevistada 5 – “Essa é a questão: como é que você sensibiliza e envolve a liderança no 

tema, de forma completamente verdadeira? (...) Como é que você sai do discurso 

politicamente correto e entra numa discussão de verdade? Até hoje eu me pergunto como a 

gente faz isso direito, não sei te dizer. 

 

Toda vez que você chega em uma empresa, você percebe que a primeira reação é 'está todo 

mundo envolvido'. E quando você aprofunda, às vezes, você nota onde está o problema. 

Acho que há dificuldade de aceitar que, realmente, a gente não está fazendo as coisas 

direito. Há necessidade de reconhecer que o nosso recrutamento não necessariamente, 

principalmente para níveis de liderança, não é um recrutamento isento de viés. É reconhecer 

que a gente tem preconceito, homens e mulheres, a gente tem preconceito em relação a 

algumas características femininas. Isso é muito difícil, exige um trabalho de 

autoconhecimento muito grande.” 
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Entrevistada 4 - “Às vezes, as cias não tem tanto problema para falar, mas para fazer, para 

garantir que as mulheres tem representatividade na tomada de decisão.” 

 

Entrevistada 2 – “(...) E dá uma coisa interessante, porque isso (a igualdade de gênero) gera 

medo, porque é um novo modelo, uma nova forma. E tudo que gera medo, você tem ai uma 

resistência danada, né?” 

 

E é exatamente este medo, este receio em relação ao tema que faz com que certos 

“tabus” surjam dentro da organização. Em comentários coletados durante as entrevistas, foi 

identificado que alguns temas, apesar de muito importantes, parecem não ser devidamente 

endereçados pela organização. O primeiro “tabu” está relacionado a práticas de apoio à 

maternidade (período de licença maternidade, creche, salas de amamentação) e à 

flexibilização do horário de trabalho (ambos os pontos também colocados no Corporate 

Gender Gap). 

 

Entrevistada 2 – “O primeiro (desafio) é realmente olhar a carreira da mulher como um 

todo. A mulher tem a função biológica da reprodução. Ninguém tem dúvida de que uma 

criança tem uma mãe. (...)  Este momento, que é o grande engasgo da mulherada, é o que 

tem que ser tratado de uma forma efetiva, de uma forma que você trabalhe com a futura mãe 

para que não seja um tropeço na carreira dela. Você tem que falar em horário flexível, tem 

que dar uma atenção um pouco mais especial a esse momento da vida da executiva ou, 

eventualmente, um pouco mais a frente com crianças pequenas. Se não, ela vai embora 

mesmo.” 

 

Entrevistada 1 – “Eu creio que a ascensão ainda é mais difícil, porque a ascensão vai 

depender da permanência para que ela ascenda profissionalmente, vai depender da creche, 

de turno flexível e uma estrutura que te dê condições de se manter na empresa.” 

 

Entrevistada 3 – “Acredito que muito ainda deve ser feito em relação à retenção de jovens 

mães. Ainda existe um baixo retorno de mulheres após a licença maternidade no Brasil. 

Acredito que as empresas não são bons espaços para jovens pais trabalharem, incluindo 

tanto mulheres quanto homens. Afinal, todo o contexto está mudando, portanto falta o 

suporte para jovens famílias. E isso, relativamente, beneficia mais as mulheres do que os 

homens.” 

 

Ao longo do discurso, as entrevistadas reforçaram que as empresas costumam se 

ausentar desta discussão por receio de se expor legalmente (ferindo leis trabalhistas). 

Assim, percebe-se um relativo conformismo, fazendo com que ações relativamente mais 

simples, como a criação de salas de amamentação, não sejam realizadas, conforme 

destacado por uma das entrevistadas: “Na minha opinião, uma das coisas mais fáceis e de 

baixo custo de se implementar é a criação uma sala de amamentação e, mesmo assim, você 

observa poucas empresas oferecendo este tipo de benefício”. 
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Entrevistada 2 – “Isso, na verdade, esconde uma discussão um pouco mais ampla que é o 

trabalho remoto voluntário, flexível e etc. Que nós ainda não discutimos. E o Brasil, pelas 

leis trabalhistas que nós temos, ela acaba não falando. Então, assim, a empresa também não 

quer fazer nada que a exponha legalmente. (...) Pode ser alguma coisa que, no fundo, vire 

uma reclamação trabalhista. As empresas ainda se preocupam.” 

 

Entrevistada 3 – “A disponibilidade de creches no Brasil não é muito diferente de outros 

países emergentes. Mas esta a diferença se torna mais gritante em relação aos países mais 

industrializados. É difícil no Brasil pela quantidade de responsabilidades que as empresas 

precisam acomodar ou até mesmo pela falta de expertise das empresas em implementar este 

tipo de iniciativa.” 

 

Paralelamente, a implementação de políticas flexíveis de trabalho exige uma 

reflexão mais profunda em relação aos modelos de gestão praticados pelas empresas e, 

aparentemente, ainda são poucas as organizações que estão dispostas a tocar neste assunto. 

 

Entrevistada 5 – “A gente tem uma cultura organizacional que presa por algumas coisas que, 

não necessariamente, são os pontos mais fortes das mulheres. E que, não necessariamente, 

são as coisas que fazem diferença pro resultado da empresa. Então, uma das coisas, por 

exemplo, é o facetime. É algo extremamente valorizado nas empresas, por mais que elas 

digam que não. E, não necessariamente, a pessoa que passa mais tempo dentro da empresa é 

a pessoa que está contribuindo mais com resultados. Enquanto a gente não mudar essa 

cultura do que significa você fazer bem feito o seu trabalho, é muito difícil que você tenha 

igualdade de tratamento de gêneros.” 

 

O segundo grande “tabu” é a implementação de ações afirmativas, que são 

explicadas por Gomes (2001) como sendo: 

“medidas especiais de políticas públicas e/ou ações privadas de cunho temporário ou não. 

Tais medidas pressupõem uma reparação histórica de desigualdades e desvantagens 

acumuladas e vivenciadas por um grupo racial ou étnico, de modo que essas medidas 

aumentam e facilitam o acesso desses grupos, garantindo a igualdade de oportunidade” 

 

De acordo com o consultor Reinaldo Bulgarelli, em guia de boas práticas em 

valorização da diversidade, as “organizações que realizam ações afirmativas superaram 

inércia e fase dos discursos para apresentar resultados concretos no campo da demografia 

interna e tudo que isso gera”. Este é um tema que já está em pauta, até mesmo por 

influência governamental, como exposto por uma das entrevistadas: 

Entrevistada 2 – “Uma das coisas que foram colocadas pela presidenta Dilma quando ela 

abriu a Rio+20 (...), que ela queria como legado, era que houvesse um sistema de 

alavancagem da ascensão da mulher nas empresas mistas, de capital aberto, que tem 

conselho. (...) E esse assunto voltou agora no final do ano passado.  

 

Todavia, sem o apoio da liderança, as empresas acabam tendo receio de 

implementar medidas para alavancar o cenário atual e reparar a desigualdade histórica, 

conforme destacado no trecho a seguir: 
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Entrevistada 4 – “Acredito que você tem a interseção da cultura. O Brasil é um país que 

ainda tem muito machismo, muito racismo. É uma cultura que está mudando, mas que, 

quando você chega nas mudanças que são difíceis como 'vamos fazer ações afirmativas para 

ter diretoras, ou não? Vamos investir em programas para apoiar os trabalhadores?'. Lá você 

tem essa cultura da liderança que quer e não quer ao mesmo tempo.” 

 

As duas discussões mais comuns em relação às ações afirmativas estão ligadas ao 

estabelecimento de metas ou de política de cotas dentro da organização, principalmente o 

que diz respeito à ascensão das mulheres em cargos de liderança no ambiente de trabalho e 

à valorização da diversidade. Claramente, uma vez que as empresas possuem dificuldade de 

mensurar, monitorar indicadores de gênero, também encontram dificuldades no 

estabelecimento de metas objetivas em relação aos programas de gênero e a participação 

feminina no quadro de funcionários. 

Entrevistada 1 – “Olha, eu vou até achar graça. Por que nos planos (...) temos (que definir) 

objetivo, indicador, meta e período de execução. E a nossa maior dificuldade foi meta. (...) 

Eles tem uma dificuldade, dizem 'ah, como eu vou dizer que eu vou incluir mais mulheres?'.  

Então eles tem medo dessa coisa da meta, porque eles dizem 'mas dai se eu disser e não 

cumprir?'. Ué, mas então você vai usar o argumento do porque você não atingiu. Você 

(explica que) fez a sua parte.” 

 

Entrevistada 5 – “A gente perguntou: 'você percebe que tem diferença salarial no mesmo 

cargo, para homens e mulheres na mesma empresa?'. 86% das empresas disseram que não 

tem diferença. Ai a nossa pergunta seguinte foi: 'mas você monitora esse dado?'. 59% das 

empresas disseram que não, pois não tem diferença. Então, você percebe que a própria 

pessoa que responde, ela não se dá ao trabalho de medir, porque ela acredita que não vai ter 

resultado. E ai é que há o problema de estabelecer meta: como você não acredita que não 

existe diferença, você não mede. Então, como você vai conseguir estabelecer uma meta 

nisso?” 

 

Um ponto que reforça este tabu é discussão acerca da diferença entre o 

estabelecimento de metas e o estabelecimento de cotas para a inclusão das chamadas 

“minorias”. Para alguns autores, oferecer um tratamento diferenciado a determinados 

grupos de indivíduos gera motivos na organização para o surgimento de uma discriminação 

reversa, isto é, pessoas não beneficiadas pela gestão se sentirem discriminadas (PEREIRA e 

HANASHIRO, 2009). 

Em termos conceituais jurídicos, Dworkin (apud SANTOS, 2005), defende que não 

existem diferenças entre programas de cotas e programas de metas, pois ambos tem como 

objetivo favorecer minorias. Portanto, a diferença é simplesmente administrativa e 

simbólica. 

No caso do Brasil, o sistema de cotas já foi aplicado tanto no campo acadêmico 

(instituições de ensino superior), quanto no campo empresarial, como, por exemplo, a 
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inclusão de pessoas com deficiência. Na prática, segundo Lino e Cunha (2008, p.68), o que 

se percebe é uma grande “resistência das empresas em adotar a Lei das Cotas, seja por 

conta da pouca escolaridade e/ou qualificação profissional de indivíduos com deficiência, 

seja pela falta de interesse por parte das empresas frente à obrigação em ter que substituir, 

em caso de demissão, o profissional por outro que também possua deficiência”. Ou seja, 

“quando a empresa apenas integra, ao contratar a pessoa com deficiência só para cumprir a 

obrigação legal, pode ocorrer uma espécie de exclusão na inclusão” (ARAUJO, 2009).  

Assim, a própria experiência empresarial torna esta uma questão bastante controversa. 

Talvez, por isso, apesar das diferenças conceituais entre metas e cotas não sejam tão 

expressivas, é muito grande a diferença simbólica na maneira que as organizações 

enxergam a questão. 

Entrevista 1 – “Talvez seja um receio de que a meta vire uma cota. Pois esse tema das cotas 

ainda é muito controverso”. 

 

Entrevistada 5 – “Mas eu vejo que o estabelecimento de metas é o entendimento que a 

empresa faz do que significa essa meta. Então, se eu colocar que 'daqui a 5 anos eu tenho 

que ter 35% de mulheres', isso é uma cota ou uma meta? Então, eu acho que, nesse sentido 

que as empresa tem dificuldade de estabelecer metas.” 

 

Apesar da ampla discussão, diversas pesquisas tem indicado resultados positivos do 

sistema de cotas, favorecendo de forma objetiva o resgate de uma parcela da população que 

sempre fora renegada as melhores condições e oportunidade de trabalho, combinando tal 

mecanismo com critérios meritocráticos, onde os melhores profissionais têm sido 

beneficiados e em alguns casos tem obtido resultados superiores (PINHEIRO, GOIS, 2013, 

p.91).  

E talvez, grande parte do desconforto das empresas esteja exatamente atrelada a 

palavra “meritocracia”, cuja definição mais comum – forma de hierarquização social pela 

qual se valorizam escolhas e talentos individuais – aparece nos discursos organizacionais 

voltados à atualização das formas de seleção e avaliação de pessoas. Ou seja, o mérito 

pessoal será o parâmetro para diferenciar os indivíduos por suas capacidades e pelo 

conhecimento adquirido. Como Jessé de Souza, no seu livro Ralé brasileira (2009, p.22), 

fala: “A legitimação do mundo moderno como mundo ‘justo’ está fundamentada na 

‘meritocracia’, ou seja, na crença de que superamos as barreiras de sangue e nascimento das 

sociedades pré-modernas e que hoje só se leva em conta o ‘desempenho diferencial’ dos 

indivíduos”. 
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De acordo com Barbosa (1999), a meritocracia se apresenta, genericamente, como 

sendo um consenso, apesar da existência de divergências quanto a sua aplicação prática, 

traduzidas em “questionamentos acerca de como devem ser as avaliações de desempenho 

das pessoas, de como seriam definidas as habilidades e esforços, de qual seria a relação 

entre responsabilidade individual e/ou social e desempenho, e se existiria igualdade de 

oportunidades para todos” (BARBOSA,1999). Ou seja, a aplicação dos princípios 

meritocráticos parece acontecer de maneira justa e clara no dia a dia das empresas e do 

Estado, quando, na verdade, talvez o contexto social não seja plenamente considerado: 

“Se alguém é 50 vezes mais produtivo e esforçado que outro, nada mais natural e ‘justo’ que 

também tenha um salário 50 vezes maior e 50 vezes mais prestígio e reconhecimento. Todas 

as instituições modernas tomam parte nesse teatro da legitimação da dominação 

especificamente moderna. O mercado ‘diz’, ainda que não tenha boca: eu sou ‘justo’, porque 

dou a remuneração ‘justa’, verdadeiramente equivalente ao desempenho. O Estado também 

‘diz’ o mesmo: eu faço concursos públicos abertos para todos, e o melhor deve vencer. Nada 

mais ‘justo’ do que isso. O que o mercado, o Estado, uma ‘ciência’ e um senso comum 

dominantes — mas dominados por uma perspectiva conservadora, acrítica e quantitativa — 

nunca ‘dizem’ é que existem precondições ‘sociais’ para o sucesso supostamente 

‘individual’.” (SOUZA, 2009, p.22) 

 

  Nesta perspectiva, Barrozo (2004) defende a política de cotas em nome do 

princípio de igualdade, justamente por não existirem igualdade de oportunidades. Sustenta 

que o desrespeito desse princípio dado pela discriminação e a consequente marginalização, 

torna a sociedade estruturalmente reprodutora da desigualdade. Assim, Barbosa coloca que 

existe uma falsa correlação entre meritocracia e democracia: 

“Existe uma identificação entre processos democráticos com meritoráticos; Nem todos os 

processos democráticos são meritocráticos e nem todos os processos meritocráticos podem 

e/ou devem ser democráticos.” (BARBOSA in www.talentoseresultados.com) 

 

Diante da dúvida que as empresas possuem em relação ao resultado final do sistema 

de cotas, talvez uma alternativa seja o estímulo através do setor público, conforme 

mencionado por uma das entrevistadas: 

Entrevistada 2 - Toda essa discussão da ascensão da mulher ainda é muito fragmentada de 

resultado final. Então, se esse sistema de cota é adotado pelas empresas públicas, de capital 

misto, certamente será uma referência de boa prática para o mercado. E o mercado vai 

acabar adotando também. 

 

Entrevistada 5 – “Acho que depende muito do avanço da discussão. Se a empresa já tentou 

muita coisa e ela está vendo resultado nas ações dela para a inclusão das mulheres, ela não 

sente a cota nem como uma ameaça, nem como uma necessidade. Empresas que já tentaram 

muito e não estão conseguindo progredir, parece que elas veem a cota como a única coisa 

que pode ajudar a conseguir um resultado no curto prazo.” 

 

http://www.talentoseresultados.com/


81 
 

Caso a empresa considere inviável a definição de cotas sem uma imposição legal, as 

metas parecem ser a melhor alternativa, caso já existam indicadores devidamente 

mensurados e monitorados (o que é um desafio da realidade atual). As empresas já estão 

mais familiarizadas com a utilização de metas como ferramenta de gestão, sejam elas de 

produção, financeiras, satisfação de clientes, dentre outras. Todavia, por mais que ela, 

conceitualmente, deva ter um caráter desafiador, o seu não atingimento costuma ser seguido 

por uma revisão das diretrizes estratégicas e do plano de ação, sem, necessariamente, 

representar uma punição para a organização, diferentemente do que normalmente acontece 

com cotas. 

Outro aspecto a ser considerado é a violência contra a mulher no trabalho, 

caracterizada pelos salários desiguais para trabalhos de igual valor e também por outros 

fatores, como a revista íntima, o assédio sexual e moral. Maria Ester de Freitas (2001, p.19) 

coloca que, “infelizmente, essas práticas ainda encontram suporte no preconceito, na 

desinformação e na mentalidade machista impressos nos valores sociais”, reforçando o 

documento da OIT (2010) que diz que “as mulheres são o grupo mais vulnerável ao assédio 

moral e sexual”. Desta forma, o tema também acabou surgindo durante as entrevistas, 

reforçando que o assunto ainda não é devidamente tratado dentro das organizações. 

 

Entrevistada 5 - Eu te volto pra ti a pergunta: você acha que um homem, que espanca uma 

mulher (...) acha que esse homem consegue se enxergar dentro de uma empresa sendo 

comandado por uma mulher? É isso que temos que trabalhar como um todo, né? (...) A visão 

da sociedade. O tema de enfrentamento da violência está diretamente ligado com a 

autonomia da mulher. Isso é uma dificuldade de trabalhar nas empresas, pois elas são 

majoritariamente masculinas. 

 

 

 3.1.4 Tendências para grandes empresas com atuação no Brasil 

 

No tópico de tendências para a igualdade de gênero no ambiente corporativo, alguns 

pontos imergiram ao longo das entrevistas. No curto prazo, as opiniões foram direcionadas 

a questões mais amplas e, eventualmente, imediatas, cujas discussões já estão em 

andamento entre as empresas. Ao pensar no longo prazo, 2 grandes questões surgiram, 

conforme mostrado na figura a seguir. 
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Ao analisar as perspectivas em um espaço de tempo, algumas entrevistadas 

mencionaram discussões que já foram abordadas ao longo do item “desafios” para 

igualdade de gênero. A expectativa é de que as empresas consigam transformar o debate 

acerca das cotas e o monitoramento de indicadores de gênero em uma realidade. 

Entrevistada 1 – “A tendência no curto prazo, acho que são cotas. E é uma coisa que é bem 

no curto prazo.” 

 

Entrevistada 2 – “E esse assunto (cotas) voltou agora no final do ano passado. E a Luiza 

Helena Trajano está capitaniando um grupo que se chama 'Mulheres do Brasil' com o foco 

de discutir cota.” 

 

Entrevistada 3 – “Acredito que, nos próximos 5 anos, veremos uma ênfase maior em dados 

e informações.” 

 

Também há a conclusão intuitiva sobre o crescimento da importância de práticas 

efetivas de responsabilidade social corporativa dentro das empresas, seja por estímulo 

governamental, demanda da sociedade ou posicionamento da marca institucional diante dos 

consumidores. 

Entrevistada 4 – “A tendência do mundo, dos mercados, dos consumidores vá demandar das 

empresas ser mais socialmente responsável, mais igualitárias e etc. Tem também a contra 

proposta de manter o capitalismo selvagem, mas eu acredito que a tendência é uma 

tendência de ter cada vez mais pessoas olhando para isso e que, em um prazo mediano, as 

cias precisarão se reinventar (...) ser cias mais responsáveis. 

Acredito que o tema da Responsabilidade Social Empresarial é um tema importante no 

Brasil. Tem pressão do próprio governo, com o selo de igualdade e o investimento na 

sustentabilidade. Então, acredito que vai continuar sendo um tema muito importante, mesmo 

porque a nível internacional este é um tema que é muito importante.”  

 

Figura 31:  Tendências para a igualdade de gênero 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao analisar o tema pelo viés do longo prazo, duas grandes questões surgiram. O 

primeiro ponto foi em relação ao tratamento do tema igualdade de gênero pelo viés mais 

amplo da diversidade. Isto foi reforçado por Liliana Pinheiro, que disse que “o ano 2000 

começou com uma moda diferente, menos discriminatória e muito mais glamurosa. A onda 

agora é ‘Diversity’ ou simplesmente, diversidade”. Saraiva e Irigaray (2009) 

complementam, mostrando alguns motivadores para que o tema venha entrando na agenda 

corporativa: 

“A questão da diversidade tem se consolidado na pauta empresarial em todo o mundo, 

principalmente em razão das diferenças na força de trabalho. Aspectos como gênero, etnia, 

orientação sexual, idade, crença religiosa ou limitações físicas, por exemplo, assinalam a 

heterogeneidade (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004; FLEURY, 2000; NKOMO; COX, 

1994), demandando práticas que harmonizem lucro e justiça social (ROBINS; COULTER, 

1998).” 

 

A diversidade organizacional, por mais que também possua um olhar voltado para a 

inclusão dos ditos grupos “minoritários”, é analisada de uma forma mais ampla, de 

valorização das diferenças humanas. Estas diferenças, de acordo com conceito de Loden e 

Rosener (apud Pereira e Hanashiro, 2007) podem ser definidas por características visíveis, 

também chamadas de dimensões primárias, sob as quais as pessoas têm pouco ou nenhum 

controle, tais como: gênero, raça, idade, aspectos físicos. Assim como podem ser definidas 

por características menos perceptíveis e passíveis de modificação ao longo do tempo, 

chamadas dimensões secundárias, tais como nível educacional, renda e estado civil. 

Abordar a igualdade de gênero pela perspectiva da valorização da diversidade acaba 

se tornando uma estratégia para contornar a percepção de que a necessidade de inclusão é 

meramente ideológica e desprovida de relação com resultados para o negócio.  Desta 

forma, o discurso empresarial explora a lógica de que um ambiente composto por pessoas 

diversas tem potencial de gerar mais ideias, ampliando a criatividade, gerando inovação e, 

sequencialmente, lucro e resultados financeiros. O manual da diversidade do Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social (2002) reforçam esta racionalidade: “Ao estimular 

a diversidade e atuar contra a discriminação, a empresa está fortalecendo o respeito mútuo 

entre as pessoas, o reconhecimento de suas particularidades e o estímulo à sua criatividade 

e cooperação”. 

Um outro aspecto que pode favorecer para que as empresas foquem o olhar para a 

gestão da diversidade, em todas as suas dimensões, é a nova geração que entra no mercado 
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de trabalho, normalmente descrita como uma parcela da mão-de-obra que valoriza estar em 

um ambiente onde as diferenças e as características individuais são consideradas: 

Entrevistada 3 – “Acredito que veremos mais programas de diversidade. Então, não vemos 

muitas empresas que tenham diretoria ou programas de diversidade. E, se eles tem, é 

meramente focado em pessoas com deficiência ou mulheres. Mas acredito que virão novos 

tópicos em relação a isto.” 

 

Entrevistada 2 – “Eu tenho certeza que provavelmente a geração dos meus filhos não terão 

mais essa discussão, porque isso já é pacífico para eles.” 

 

Entrevistada 1 – “Hoje, quanto tu vai falar com as jovens, elas já tem uma visão diferente 

(...) e já tem até um incentivo maior para que elas enfrentem o mercado de trabalho, para 

que tenham essa inserção. (...) Então acho que isso também vai surgindo nas gerações mais 

novas.” 

 

Entrevistada 5 – “Essa preocupação com as mulheres, hoje em dia, ela tem uma grande 

importância (que vai) além das mulheres. Que é a nova geração. A geração que está vindo, 

não é uma geração que vai se dedicar ao mercado de trabalho do jeito que a minha geração 

se dedicou. O que não significa uma dedicação menor, mas é uma dedicação diferente. Você 

tem uma preocupação muito grande com qualidade de vida, com levar diversos planos 

juntos ao mesmo tempo. E eu acho que o foco, 'trabalho, trabalho, trabalho, 24horas, 7 dias 

por semana, sem férias', não é algo que a gente vá conseguir exigir desta nova geração. 

Então é um pensamento muito mais próximo de um pensamento feminino de trabalho, do 

que o pensamento masculino.” 

 

Conclusões da pesquisa global "Geração do milênio no emprego – Reformulando o 

ambiente de trabalho" da PwC, realizada com 4.364 graduados de 75 países em 2011, 

apontam que essa geração valoriza e privilegia empregadores com reputação de igualdade e 

diversidade. Entretanto, a percepção de 55% desses profissionais é que na prática as 

oportunidades não são iguais ainda que "as empresas falem em diversidade". 

Por outro lado, ao aprofundar a reflexão, vemos que existe um contrassenso nessa 

dita valorização que a “nova geração” dá ao tema, pois ela não significa necessariamente a 

ausência de preconceito e discriminação. Simplesmente, conforme exposto por uma das 

entrevistadas, a nova geração – cuja caracterização é, genericamente, atrelada aos jovens de 

grandes centros urbanos de classe média/alta – dá mais valor aos modelos de gestão mais 

flexíveis e que proporcionam um maior equilíbrio entre os interesses da esfera profissional 

e pessoal. Assim, ao acomodar essas necessidades, a empresa também teria um ambiente 

mais amigável para mulheres, oferecendo alternativas para endereçar os desafios 

relacionados à maternidade. 

Entrevistada 5 – “Eu não acho que a nova geração está mais aberta para o tema. Eu vejo 

muita gente jovem com um preconceito escondido muito grande. Eu não acho que a 

juventude que está vindo agora seja menos preconceituosa do que a passada. O que eu vejo, 

é que tem algumas características que essa juventude quer, que as mulheres também querem 
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(...), mas não que os preconceitos tenham diminuído. Até porque, a nova geração parte do 

princípio de que 'é todo mundo igual', então elas tão deixando de aproveitar a oportunidade 

de perceber de que não, as pessoas não estão sendo tratadas todas iguais. E que a gente 

precisa começar a agir muito cedo para conseguir ter o sucesso em conquistar mais 

igualdade ao longo do tempo.” 

 

Por fim, um dos comentários feitos pela perspectiva de tendências de longo prazo 

apresentou um ponto muito interessante. Mesmo que este ponto não tenha sido mencionado 

por outras entrevistadas, ele apresentou uma perspectiva que se correlaciona com muitas 

das reflexões acerca da necessidade de flexibilização das formas de trabalho, assim como 

de suporte aos funcionários com filhos. 

Entrevistada 3 – “Acredito que um dos tópicos que ainda não chegou ao Brasil, mas que 

ainda virá com mais força é o cuidado aos idosos. (...) Este tópico ainda não é urgente, mas 

as mães que entram no mercado de trabalho também precisarão de assistência para cuidar de 

pessoas mais velhas.” 

 

O IBGE já sinaliza a tendência de envelhecimento acelerado da população 

brasileira. De acordo com o instituto, a população com faixa etária acima dos 65 anos deve 

passar de 14,9 milhões (7,4% do total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), em 

2060. Assim, é possível inferir que, da mesma forma que as empresas precisam superar o 

desafio relacionado ao apoio oferecido às mães para atingir maiores patamares de igualdade 

de gênero, elas também precisarão se preparar para dar suporte e ter flexibilidade para lidar 

com o envelhecimento da população, sem que isto impacte na sua vontade por uma maior 

diversidade organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

4. PRÁTICAS EMPRESARIAIS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS PARA A 

IGUALDADE DE GÊNERO 

 

4.1 Panorama geral das ações implementadas no mercado e sua efetividade 

Apesar dos grandes desafios enfrentados pelas empresas que atuam no cenário 

brasileiro, já são observadas diversas ações adotadas por algumas organizações, assim 

como a existência de diretrizes que sinalizam por quais caminhos elas devem seguir. 

A pesquisa International Women’s Day da consultoria Accenture, realizada em 

2010 com 524 executivos de grandes e médias empresas em 20 países (incluindo Brasil), 

traz um panorama mais amplo para as ações realizadas globalmente para que as mulheres 

possam crescer dentro das organizações (figura 32). Pode-se notar que foi registrada uma 

maior incidência de alocação de mulheres em projetos desafiadores, programas de mentoria 

e estímulos ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, uma pesquisa mundial conduzida pela empresa de consultoria Bain 

& Company em associação com a Harvard Business Review sobre a “Paridade entre os 

gêneros no local de trabalho” (2010), mostrou que ainda é muito baixo o percentual das 

iniciativas implementadas com sucesso. Os 1.800 entrevistados, dos quais 60% ocupam 

posições seniores executivas e de gestão, sinalizaram que as ações relacionadas à 

compensação, treinamento e estabelecimento de metas são aquelas com maior índice de 

“insucesso” dentro da organização. 

 

 

Figura 32: Ações adotadas por empresas para preparar mulheres para posições de 
liderança  

Fonte: Pesquisa International Women’s Day, Accenture, 2010.  
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De acordo com o resultado da pesquisa (2010, p.8): 

“O único e mais importante teste feito pelos empregados é o número de mulheres subindo 

até o topo em suas organizações. A pesquisa revela a frustração que os funcionários sentem 

com as iniciativas de paridade existentes em suas organizações, ou pior, uma completa 

insatisfação com o desinteresse da organização pelas disparidades na evolução das carreiras 

de homens e mulheres. Mais de 75% dos entrevistados na pesquisa da Bain relatam que sua 

empresa implementou iniciativas de paridade entre os gêneros, como programas de horários 

flexíveis e de mentoring, mas muitos sentem que esses programas são ineficazes.” 

 

As informações contidas neste estudo da Bain & Company e Harvard vão ao 

encontro dos pontos destacados no capítulo anterior, mencionando que “apenas um em cada 

quatro entrevistados considera que a liderança de sua empresa vê a paridade como uma 

prioridade, e apenas um em cada cinco acredita que sua empresa investiu recursos 

adequados nas iniciativas” (2010, p.9).  

Fonte: Pesquisa Paridade entre os gêneros no local de trabalho, Bain&Company, 2010. 

 

Figura 33: Efetividade na implementação de iniciativas pela paridade de gêneros nas 
empresas  
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Apesar de não existirem fórmulas certas, pois cada organização enfrenta desafios 

únicos no que se refere igualdade de gênero e, portanto, precisa desenvolver uma solução 

específica adequada, é sempre importante a disseminação de diretrizes e exemplos positivos 

de empresas que conseguem superar alguns dos desafios da realidade atual. 

 

4.2 Boas práticas mapeadas e sugestões de ação 

Uma vez que grande parte dos grupos “representativos” aqui analisados tem como 

objetivo o compartilhamento de boas práticas, este capítulo tomará como base as grandes 

ações já sugeridas ou certificadas por tais iniciativas, assim como materiais de referência de 

outras organizações. Para este fim, foram consultados diversos materiais, tais como a 

brochura dos “Princípios de Empoderamento das Mulheres” (disponibilizado pela ONU 

Mulheres), o documento “Práticas de Igualdade” (com as ações de destaque da 4ª edição do 

Selo Pró-equidade de Gênero e Raça, SPM, 2013), “cases” e materiais de referência 

disponibilizados pela Rede de Mulheres Líderes Brasileiras pela Sustentabilidade, além do 

“Guia de boas práticas empresariais” lançado pelo Movimento Mulher360 (2014) e de 

informações disponibilizadas pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

uma Oscip, cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios 

de forma socialmente responsável. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, os desafios para o cenário brasileiro 

foram agrupados em três grandes pilares: (i) estereótipos de gênero e ascensão da mulher; 

(ii) apoio da liderança; (iii) temas que viram “tabu” dentro das organizações. Portanto, será 

dada ênfase às práticas que ajudem a endereçar estes três pontos. 

Em relação aos estereótipos de gênero e ascensão da mulher, algumas ações foram 

observadas. Primeiramente, algumas empresas oferecem estímulo e fazem investimentos 

para que mulheres sejam inseridas em indústrias vistas como “tradicionalmente 

masculinas”, principalmente através de ações de comunicação e inclusão de linguagem não 

sexista, tentando minimizar os estereótipos de gênero, conforme destacado a seguir. 

Brochura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU) - “Para criar 

oportunidades para que as mulheres progridam em carreiras na área de tecnologia da 

Informação (TI), uma empresa multinacional de tecnologia baseada nos EUA mantém 

parcerias estratégicas com organizações de mulheres em muitos dos países onde trabalha 

para promover a educação e formação e reconhecer as conquistas das mulheres nessa área” 
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Brochura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU, 2011) - “Uma grande 

companhia aérea européia dialoga com jovens através de projetos educativos para quebrar as 

barreiras que delimitam tradicionalmente o acesso das mulheres a determinados trabalhos na 

indústria e dos homens a outros” 

 

Brochura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU, 2011) – Uma grande 

empresa de serviços na Austrália oferece várias iniciativas destinadas a apoiar a participação 

das mulheres nos negócios, incluindo uma plataforma online para ajudar as australianas a 

contatar-se com empreendedoras de outras partes do mundo, de forma a compartilharem 

informações, pesquisas e aconselhamento profissional. 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “Realizar Encontro Nacional sobre 

Mulheres, Ciência e Tecnologia. A ação diz respeito a um encontro que contou com a 

participação da alta administração da Petrobrás e da CPRM. Foram realizados dois painéis 

relacionados ao tema do encontro. O objetivo do Comitê de Gênero é o de contribuir para o 

debate sobre formação e profissionalização de mulheres em áreas de ciência e tecnologia 

além de dar visibilidade às profissionais atuantes nestas áreas. A ação repercute sobre a 

inserção de mulheres em profissões antes ocupadas predominantemente por homens” 

(Empresa: Petrobrás) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “A inclusão da linguagem não sexista nos 

editais e o incentivo à participação de negros e mulheres nos concursos teve um impacto 

positivo no crescimento da contratação, bem como na ascensão funcional. A ação repercutiu 

também sobre uma maior contratação de negros e negras.” (Empresa  Eletros - Fundação 

Eletrobrás de Seguridade Social) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013)  - “A proposta da ação é produzir conteúdo 

de gênero e raça a ser trabalhado nas atividades de captação de mão de obra, como palestras 

e visitas a navios. Outra estratégia é realizar atividades nas escolas da Marinha Mercante e 

escolas técnicas, incentivando a participação nos processos seletivos da Companhia, 

apresentando a Transpetro como uma empresa atrativa para a força de trabalho feminina. As 

palestras ministradas pelo setor de pessoal da organização tiveram como objetivo a 

divulgação de oportunidades para profissionais da área marítima, ressaltando que a carreira 

é para mulheres e homens e que a Transpetro não faz qualquer tipo de distinção de gênero. 

(Empresa- Transpetro)” 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “A campanha de divulgação da Eletrobrás 

Rondônia contou com vários meios de divulgação e maneiras criativas de dar visibilidade à 

temática, desde camisetas a outdoors nas cidades onde atua. Além disso, houve a produção 

de cartazes, calendários institucionais com a temática da equidade de gênero, entre outros 

meios. A campanha deu visibilidade ao programa não apenas internamente, mas também nas 

comunidades onde atua.” (Empresa Eletrobrás Rondônia) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “Incluir o recorte de gênero, raça e etnia, 

em todos os cursos e treinamentos à distância. Para a realização da ação foi revisada a 

linguagem utilizada nos cursos e treinamentos. Além disso, contratou-se uma empresa 

especializada em metodologia de cursos à distância para incluir, gradualmente, as imagens 

em todos os cursos disponibilizados na plataforma educacional. A boa prática contribui para 

uma mudança de cultura no ambiente de trabalho com a introdução da perspectiva não 

sexista nos relacionamentos institucionais.” (Empresa -  GEAP - Fundação de Seguridade 

Social) 

 

O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher (Ethos, 2004) – “Um dos 

programas é o Explorando Interesses em Tecnologia e Engenharia (Exite), uma iniciativa 

mundial da IBM, que pretende estimular o interesse de meninas por profissões ligadas à área 

tecnológica.  No Brasil, o Exite beneficia também portadoras de deficiência e minorias, e já 
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está em seu terceiro ano consecutivo. Em 2002, o programa focou sua ação em meninas 

deficientes visuais alunas do Instituto Benjamim Constant, no Rio de Janeiro. Participaram 

23 garotas, na faixa etária dos 11 aos 24 anos, que realizaram várias atividades com o 

objetivo de despertar seu interesse pela área de tecnologia, como pesquisas na internet e 

palestras sobre as experiências profissionais de executivas da IBM. Além das alunas, cinco 

professoras do Benjamim Constant participaram do treinamento, a fim de se tornar 

multiplicadoras.  Em 2003, o Exite envolveu 28 meninas indígenas de diversas tribos da 

Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, 

Amazonas. Por três dias, elas obtiveram noções básicas de computação, fizeram pesquisas 

na internet, visitas a sites selecionados e se comunicaram com funcionários da IBM de 

vários pontos do Brasil. Em outubro de 2004, as ações do programa serão realizadas com 

meninas afro-descendentes ligadas a uma ONG do Rio de Janeiro.” (Empresa IBM) 

 

Os esforços também são notados para a divulgação de “role models”, ou seja, 

modelos de liderança feminina, normalmente feito através da construção de redes ou da 

atuação de comitês. Conforme destacado nos comentários das entrevistadas no capítulo 

anterior, esta ação torna-se mais efetiva quando os homens são envolvidos na discussão:  

Guia de boas práticas empresariais (Movimento Mulher360, 2014) – “Para ampliar a 

discussão sobre o assunto, a empresa possui três redes de afinidade, com encontros ao longo 

do ano, a fim de planejar ações sobre a diversidade. Uma dessas redes é a WIN (Women’s 

Innovation Network ou Rede de Inovação de Mulheres), que promove palestras, cursos e 

projetos de desenvolvimento profissional de mulheres nas sedes da Dow em todo o 

Brasil.(...) A rede conta com 125 funcionários no Brasil, além de um sponsor homem” 

(Empresa Dow) 

 

O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher (Ethos, 2004) - “Para formar o 

comitê, foi escalado um time de homens e mulheres negros, amarelos e brancos. Essa 

composição é estratégica e atende ao primeiro propósito do comitê, que é trabalhar com os 

temas da mulher e do negro, que ainda encontram obstáculos à ascensão profissional nas 

empresas”. (Empresa Basf) 

 

Outra prática extremamente relevante está relacionada aos esforços na 

conscientização de que os “cuidados relacionados à família” não precisam ser atribuídos 

exclusivamente às mulheres. Algumas empresas se esforçam para levar este debate ao 

público masculino, assim como ampliam a visão além do conceito de família tradicional, 

considerando uniões homoafetivas em seus benefícios: 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “Incentivar uma cultura de paternidade 

responsável entre os empregados das empresas do Sistema Petrobrás. Este tipo de ação tem 

o papel de atuar na construção de outros padrões de relacionamentos nas famílias, 

colaborando para reforçar a noção de que as tarefas domésticas e o cuidado dos filhos 

devem ser atividades compartilhadas por pais e mães. Na Petrobrás Distribuidora foram 

realizadas, na ocasião do período de comemoração do dia dos pais, ações voltadas aos pais 

da Companhia tendo como objetivo o conceito do compartilhamento de tarefas domésticas e 

do cuidado com os filhos. Na sede da empresa, foram encenadas, por atores, situações 

cotidianas vividas entre pais, mães, filhos e filhas e a configuração das “novas famílias”. 

(Empresa: Petrobrás Distribuidora) 
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Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “Sabendo da importância da 

corresponsabilidade do pai nos cuidados com as filhas e filhos recém- nascidos, a 

organização ampliou o prazo de licença paternidade para 10 dias úteis consecutivos. Assim, 

o funcionário pode ausentar-se do trabalho nos primeiros dias de vida do filho ou da filha. 

Adicionalmente, dentro do contexto da responsabilidade paterna na criação dos filhos e das 

filhas, foi desenvolvida ação de marketing interno no período de comemoração do Dia dos 

Pais. Foi realizado concurso cultural entre os funcionários que são pais, com o tema 

“Proteção de pai pra filho”. Para participar os funcionários enviaram fotos e frases que 

representassem o tema proposto.” (Empresa: Banco do Brasil) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “Garantir benefícios que promovam a 

equidade de gênero e práticas não discriminatórias raciais em Acordos Coletivos de 

Trabalho. O incentivo à participação dos sindicatos nas discussões acerca da promoção da 

equidade de gênero e raça nas organizações é fundamental para a conquista de benefícios 

como extensão das licenças maternidade e paternidade, cessão de benefícios para casais 

homoafetivos estáveis, auxílio creche, entre outros. São os acordos coletivos capitaneados 

pelos sindicatos que apresentam maior potencial de efetivação destas mudanças nas 

organizações.” (Empresa: Eletrobrás Amazonas Distribuidora de Energia) 

 

O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher (Ethos, 2004) – “A licença-

paternidade foi ampliada de cinco para trinta dias. Além disso, o pai também pode requisitar 

suas férias para esse período, ficando então dois meses com o recém-nascido. A única 

condição exigida é a de que ele viva com a mãe da criança. Esses benefícios também podem 

ser requisitados para funcionários que adotem crianças de até 6 meses de idade e valem para 

casais heterossexuais ou homossexuais.” (Empresa: Fersol) 

 

Em relação ao apoio da liderança, segundo grande tópico abordado como principal 

desafio para a igualdade de gênero neste estudo, a brochura do Princípio de 

Empoderamento das Mulheres oferece a seguinte recomendação: “defina claramente o caso 

estratégico da empresa para avançar com a igualdade de gênero dentro da organização e do 

seu ramo de atuação. Estabeleça uma equipe de trabalho de alto nível para identificar as 

áreas prioritárias, fixar metas e monitorar os progressos da empresa. Inclua objetivos no 

âmbito de toda a empresa para a igualdade de gênero nas descrições dos cargos e nas 

avaliações de desempenho”. Em seguida, sugere-se como ação os seguintes pontos como 

forma de afirmar o apoio das altas esferas e dirigir políticas para a igualdade de gênero e os 

direitos humanos: 

 Estabelecer metas e objetivos no âmbito de toda a empresa para a igualdade 

de gênero e incluir os progressos como um fator de análise de desempenho 

pelos gestores.  
 Envolver as partes interessadas, internas e externas, no desenvolvimento de 

políticas, programas e planos de implementação da empresa para avançar na 

igualdade. 
 Assegurar que todas as políticas sejam sensíveis às questões de gênero – 

identificando os fatores que têm impactos diferentes nas mulheres e nos 

homens – e que a cultura corporativa avance rumo à igualdade e à inclusão. 
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De uma forma geral, é mais comum achar exemplos de ações de treinamento e 

sensibilização da liderança em relação a questão de gênero, no entanto faltam evidências de 

que estas ações foram, de fato, efetivas, se desdobrando em maiores índices de igualdade. 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “Realização de cursos, palestras e oficinas 

capazes de sensibilizar os gestores e gestoras e os novos concursados e concursadas para a 

temática do Programa com a meta de atingir 70% de gestores e gestoras e 80% dos novos 

concursados e concursadas.” (Bahiagás) 

 

Apesar de menos recorrentes, ainda podem ser observados algumas iniciativas que 

mostram um apoio da liderança forte o suficiente para garantir investimentos e 

monitoramento de indicadores para a tomada de ação. 

Brochura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU, 2011) – “Um grupo 

internacional de seguros dedicou 1,25 milhão de euros durante três anos para a eliminação 

das discrepâncias salariais entre gêneros.” 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “A organização acompanha a evolução da 

participação de diferentes grupos em seus quadros e está implantando mecanismos para 

medir a rotatividade por gênero. Suas metas de participação feminina no conjunto dos 

funcionários e nas posições de liderança são estabelecidas anualmente no Balanced Score 

Card da empresa. Nos últimos três anos, a participação feminina no quadro funcional da 

empresa cresceu de 19% para 23%, mantendo-se em 15% nos cargos de direção.” (Empresa 

– Multibrás) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “A inclusão da categoria “discriminação” 

e as subcategorias “racial” e “gênero” no canal de ouvidoria no sistema de coleta de 

denúncias facilita o controle deste tipo e ocorrência, permitindo o desenvolvimento de ações 

específicas voltadas ao combate do assédio moral e sexual na empresa. O Canal de 

Ouvidoria representa uma ferramenta segura, discreta e eficaz para o registro da denúncia e 

a sua apuração.  Com o intuito de aprimorar ainda mais o canal, a mesma categorização 

“Discriminação” foi criada também nos canais de ouvidoria externa, possibilitando que 

clientes, fornecedores e demais participantes da rede de relacionamento da empresa, além 

dos empregados e empregadas, possam denunciar possíveis comportamentos 

discriminatórios.” (Caixa Economica Federal) 

 

Por fim, no ultimo pilar de desafios para a igualdade de gênero, foram analisados 

alguns temas que se tornaram “tabus” dentro das organizações. Um dos “tabus” é o 

estabelecimento de metas para o aumento de mulheres. No sétimo princípio de 

empoderamento das mulheres, que fala sobre transparência, medição e relatórios, são feitas 

as seguintes sugestões:  

 Tornar públicas as políticas da empresa e o plano de implementação para a 

promoção da igualdade de gênero; 

 Estabelecer metas quantitativas para a inclusão das mulheres em todos os 

níveis; 
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 Medir e realizar relatórios sobre progressos, interna e externamente, 

utilizando dados segmentados por gênero; 

 Incluir indicadores de gênero nos relatórios obrigatórios existentes. 

Assim como comentado no capítulo anterior, a prática mais recorrente está 

relacionada a inclusão de indicadores de gênero em relatórios existentes, principalmente no 

caso das empresas que possuem capital aberto, ou publicam regularmente relatórios de 

sustentabilidade nos moldes do GRI. A partir dos documentos, pode-se dar destaque a um 

exemplo dado pela ONU Mulheres, em que “uma média empresa de moda israelense 

tornou-se a primeira do seu porte em Israel a publicar voluntariamente um Relatório de 

Responsabilidade Social e Ambiental, refletindo o seu compromisso com a igualdade de 

gênero”. 

No entanto, não é surpresa o fato de ser muito mais difícil encontrar empresas que 

estabeleçam metas para o crescimento das mulheres no seu quadro funcional de forma clara 

e eficaz. Normalmente, as empresas mencionam esforços para atingir maiores índices de 

igualdade em cargos de liderança, sem dar o nome de “meta” ou “cota” como no exemplo 

da Xerox Brasil. 

 

O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher (Ethos, 2004) – “A Xerox 

mantém em todas as suas unidades espalhadas pelo mundo um programa de direcionamento 

de suas políticas de RH voltado para garantir oportunidades iguais de crescimento e de 

carreira para todas as pessoas que trabalham na organização. (...) Consciente da importância 

da diversidade para seu bom desempenho, a corporação procura, por exemplo, garantir que 

o número de mulheres em cargos gerenciais seja proporcional ao total de mulheres na 

organização.” (Empresa Xerox) 

 

Outro exemplo similar e com indicadores positivos é o da Mexichem Brasil, que foi 

colocada como destaque pela Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade 

em seu site. De acordo com o material disponibilizado, as ações da empresa, principalmente 

em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), foram eficazes 

a ponto de aumentar expressivamente o número de mulheres em seu quadro de empregados 

entre os anos de 2005 e 2010 (figura 34). 
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O tópico “violência contra a mulher” também aparece com menor recorrência entre 

as práticas empresariais mapeadas. Estudos já mostram que as mulheres vivenciam assédio 

sexual com muita frequência ao longo de toda a vida. Entre 40% e 50% das mulheres da 

União Europeia denunciaram algum tipo de assédio sexual no local de trabalho, de acordo 

com dados da ONU Mulheres (2011, p.8). 

 

Brochura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU, 2011) – “Duas empresas 

espanholas oferecem a vítimas de violência doméstica serviços de colocação em postos de 

trabalho especificamente adaptados às suas necessidades para facilitar a transição para o 

local de trabalho.” 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “A ação foi centrada na divulgação do 

tema através de campanhas de capacitação dos homens e de conscientização das mulheres 

sobre canais de denúncias e direitos. Exemplo desse esforço foi a mobilização dos 

empregados para atividades ligadas ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim 

da Violência contra as Mulheres. Foram distribuídos adesivos com o símbolo da campanha 

para os homens. Além disto, foi divulgado informativo explicativo sobre a campanha. 

Houve também a divulgação do debate acerca da violência doméstica por meio dos meios de 

comunicação internos da organização, reforçando a necessidade de que a violência 

doméstica seja debatida por todos os funcionários e funcionárias da empresa.” (Empresa: 

Serpros Fundo Multipatrocinado) 

 

Por outro lado, já pode-se observar com muito mais recorrência a presença de ações 

de apoio à maternidade, tais como ampliação do período de licença à maternidade e a 

construção de salas de amamentação. Em alguns casos, a ampliação da licença maternidade 

de 4 para 6 meses - já estimulada pelo governo através de incentivos fiscais – foi 

acompanhada por ações que suportam a avaliação de desemprenho deste público e que 

ampliam o período de estabilidade das mulheres, atuando para que a ascensão deste grupo 

não fosse prejudicado. 

Fonte: Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, Apresentação Mexichem_A Mulher na Liderança, 2012 

 

Figura 34: Avanços no número de mulheres na Mexichem Brasil  
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Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “O Comitê levou a sugestão para comissão 

de empregados e empregadas para que a licença fosse ampliada para 180 (cento e oitenta 

dias). O Acordo Coletivo foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a proposta foi aceita. O 

impacto da boa prática incide sobre as funcionárias mães e ao mesmo tempo gerou uma 

maior consciência sobre as questões das mulheres na diretoria executiva da organização. 

Vale ressaltar o esforço e o processo de negociação levados a efeito para aumentar o tempo 

de licença beneficiando da Lei 11.770/08. A lei prevê incentivo fiscal para as empresas do 

setor privado que aderirem à prorrogação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, 

favorecendo não só as trabalhadoras como as empresas que incorporarem a medida.” 

(INFRAPREV- Instituto Infraero de Seguridade Social) 

 

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) - “As mulheres que se afastam da empresa 

em licença maternidade, normalmente, perdem o direito de serem avaliadas como os demais 

funcionários e funcionárias quando afastados por diferentes razões. A empresa aqui propõe 

que as mulheres em licença maternidade terão um parecer técnico e jurídico com 

recomendação quanto à adoção de parâmetros específicos para suas avaliações de 

desempenho, permitindo que a aferição de seu trabalho possa ser feita. Isto garante que não 

haverá prejuízo para a ascensão funcional das empregadas que se tornaram mães.” 

(Empresa: Eletronorte) 

 

Outra boa prática é a realização de programas de saúde, voltadas para mulheres 

grávidas, assim como a disponibilização de creches (centro educacional) próximo ao local 

do trabalho, conforme já realizado pelo Boticário, empresa cuja as mulheres são maioria 

(65% do quadro funcional e 60% dos cargos de direção). 

O Compromisso das Empresas com a Valorização da Mulher (Ethos, 2004) – “A 

maternidade é valorizada de várias formas. O programa Essência de Vida, implantado em 

1999, oferece orientações às futuras mães para todas as fases da gestação, para o parto e 

para o pós-parto. São 14 encontros vivenciais em grupo, que somam cerca de 21 horas, 

realizados durante o horário de trabalho. O Boticário mantém o Centro Educacional 

Annelise Krigsner e oferece para os filhos de seus funcionários um programa de educação 

infantil em horário integral, até os 6 anos de idade ou até concluírem o Jardim III. A 

proximidade entre o centro educacional e as instalações da empresa permite que as mães 

amamentem seus filhos até os 6 meses, em horários negociados com a empresa, e que pais e 

mães possam acompanhar mais de perto o desempenho escolar das crianças. As funcionárias 

que precisam utilizar serviços de outras entidades têm reembolso mensal de despesas com 

educação infantil para os filhos dos 4 meses aos 6 anos, ou até que eles concluam o Jardim 

III. A Associação dos Funcionários põe à disposição de todos, incluindo os familiares dos 

associados, academia de ginástica e salão de beleza.” (Empresa: Boticário) 

 

 

Por fim, práticas de flexibilização da jornada de trabalho também se mostra uma 

boa prática, normalmente favorecendo tanto homens quanto mulheres.  

Documento Práticas de Igualdade (SPM, 2013) – “Garantir que as associadas dos escritórios 

possam optar pelo horário que melhor lhes convenha de acordo com as suas atividades 

pessoais. Permitir às mulheres e homens que escolham horário compatível com seus estudos 

ou cuidado dos filhos e filhas para promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

e entre mulheres e homens A grande maioria das empresas têm horários fixos de entrada e 

saída para empregadas e empregados. A Walmart entendeu que a flexibilidade para os 

turnos e horários de suas funcionárias e funcionários permite que se possa escolher turnos de 

trabalho garantindo um equilíbrio entre a casa e a empresa, entre a vida pessoal e a 

profissional”. (Empresa: Walmart Brasil) 
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Guia de boas práticas empresariais (Movimento Mulher360, 2014) – A Unilever tem um 

programa que abrange todo o nível de coordenação e setores, visando a flexibilidade da 

jornada de trabalho. O sistema tem como objetivo flexibilizar não somente a forma como o 

colaborador trabalha, como também os resultados que ele entrega. Existem diversas 

modalidades, como home-office, horário flexível, job sharing e o part time. O home office 

possibilita ao colaborador trabalhar em casa, o número de vezes que achar necessário, 

dentro das possibilidades de cada função. Com o horário flexível, o colaborador pode 

começar a trabalhar mais cedo ou mais tarde, conforme a sua necessidade. O job sharing é a 

divisão de tarefas, com outro profissional do mesmo nível/cargo. O part time é a 

possibilidade do colaborador trabalhar apenas meio turno. Os programas começaram a ser 

inseridos à rotina da empresa em 2008. Hoje, beneficiam cerca de 1 mil funcionários, sendo 

50% mulheres. (Empresa: Unilever) 

 

O investimento em igualdade oferece retornos para as empresas engajadas. Um 

exemplo de ilustração neste sentido aparece nos resultados da McKynsey Global Survey, 

que perguntou aos executivos seniores sobre como suas respectivas empresas endereçam os 

problemas sociais relacionados ao desenvolvimento econômico, dando ênfase na questão da 

mulher. Conforme a figura abaixo sinaliza, as respostas mostraram uma variedade de 

retornos, tanto tangíveis, quanto intangíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de McKinsey, 2010. 

 

Figura 35:  Retorno em relação às práticas que endereçam igualdade de gênero 
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Ao mesmo tempo, o artigo “does diversity pay?” (“a diversidade dá retorno?), 

publicado na American Sociological Review por Cedric Herring - diretor do “Programa de 

Políticas Públicas e Raça” da Univesidade de Illinois – reforça que a diversidade de gênero 

e raça podem oferecer resultados positivos às organizações em perspectivas como aumento 

das vendas, maior volume de clientes e lucratividade. 

 

“The results support seven of the eight hypotheses: diversity is associated with increased 

sales revenue, more customers, greater market share, and greater relative profits. Such 

results clearly counter the expectations of skeptics who believe that diversity (and any effort 

to achieve it) is harmful to business organizations. Moreover, these results are consistent 

with arguments that a diverse workforce is good for business, offering a direct return on 

investment and promising greater corporate profits and earnings. The statistical models help 

rule out alternative and potentially spurious explanations.” (HERRING, 2009). 

 

Se, por um lado, já podem ser observados avanços no cenário brasileiro, assim 

como práticas implementadas pelas organizações, por outro lado esta dissertação sinalizou 

que ainda existe um alto volume de desafios a serem enfrentados pelas empresas em relação 

à igualdade de gêneros no ambiente de trabalho. E se a perspectiva ética e a perspectiva de 

negócios não foram o bastante para que as empresas invistam e atuam em relação à 

igualdade de gênero? Uma reflexão muito pertinente, que não pode deixar de ser feita é: e 

se, ao invés de iniciativas isoladas, os movimentos empresariais somassem forças, atuando 

com objetivos complementares? 

Como pode ser observado ao longo do capítulo 2 e 3, fica evidente que todos os 

grupos representativos aqui analisados se tangenciam de alguma forma, seja através de 

apoio, parceria ou da utilização de um mesmo referencial teórico. Entretanto, é notório que 

seus objetivos, de uma maneira geral, se sobrepõem. Fica a seguinte reflexão: e se eles se 

organizassem, extraindo o máximo da sua sinergia no ambiente brasileiro? 

Imaginando este cenário hipotético, poderia se vislumbrar uma situação com as 

complementaridades ilustradas na figura a seguir. 
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Quem sabe, somando esforços, seria possível potencializar e maximizar os avanços 

e um maior número de organizações, superando os desafios para a igualdade de gênero 

corporativa. Este ponto pode ser explorado em estudos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 36: Análise hipotética de trabalho conjunto entre os grupos representativos  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Em seu artigo para a Harvard Business Review, Avivah Wittenberg-Cox, presidente 

de uma empresa de consultoria com foco na questão de gênero, conseguiu expressar de 

forma muito pertinente o panorama atual para a igualdade de gênero corporativa: “nós 

estamos literalmente – e coletivamente – mudando nossas mentes. Devagar, mas 

certamente transformando a visão do século 20 de que ‘desigualdade de gênero é um 

problema de mulher’ para uma visão mais coerente com o século 21 de que ‘desigualdade 

de gênero é um desafio da liderança’, que está começando a se consolidar” (2014, tradução 

livre). 

Apesar da percepção de Wittenberg-Cox fazer referência ao cenário internacional, 

ela também conseguiu sintetizar parte da reflexão gerada pelos resultados desta dissertação. 

É evidente e inquestionável a existência de um expressivo volume de desafios, que ainda 

precisam ser superados pelas grandes organizações que atuam no Brasil. Porém, também é 

importante reconhecer a relevância do avanço na discussão sobre tema ao longo dos 

últimos anos, mobilizando diversas empresas de grande porte para pensar sobre como 

evoluir na igualdade de gênero. Ou seja, para atingir um patamar de oportunidades iguais 

entre homens e mulheres é necessária uma evolução gradativa, o que demanda tempo para 

consolidação.  

Ao adaptar o modelo da consultoria Mckinsey para analisar a situação atual, pode-se 

dizer que o cenário brasileiro já deu o primeiro passo, conforme representado na figura 36. 

Os resultados da pesquisa sinalizam que as grandes empresas já conseguiram sair do 

estágio inicial chamado de “incompetência inconsciente”, onde não existe sequer a 

percepção de que existe um problema a ser tratado em relação igualdade de gênero. A 

maioria das grandes empresas já conseguiu apresentar uma evolução, localizando-se entre o 

estágio dois (incompetência consciente) e três (competência consciente). Em outras 

palavras, muitas empresas mostram que já entendem as razões pelas quais trabalhar este 

assunto e, a partir do estímulo governamental, diversos grupos representativos surgiram no 

Brasil, com o foco de alavancar a igualdade de gênero corporativa. Todavia, ainda são 

poucas aquelas que conseguem que as ações sejam implementadas com sucesso. 
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No entanto, de acordo com os resultados obtidos, percebe-se que para sair do 

“campo do discurso” e chegar aos estágios mais avançados (competência inconsciente e 

competência reflexiva) é necessária uma postura mais assertiva e diretiva, tanto das 

iniciativas empresariais (grupos, prêmios, selos, etc) quando das próprias organizações. 

Para tal, é necessário investir em ações que desconstruam os estereótipos de gênero e os 

“tabus” vigentes e assegurem o efetivo apoio da liderança, incluindo os homens nesta 

discussão e garantindo o suporte organizacional (em termos de estrutura, processos, 

investimentos, indicadores e metas específicas) necessário. Algumas organizações 

internacionais já começaram a atuar em linha com as descobertas desta dissertação, tal 

como a ONU que lançou no final de 2014 uma campanha intitulada “He for She” (ele por 

ela, traduzido do inglês), cujo objetivo é incluir o público masculino nesta discussão, assim 

como o próprio GRI (Global Reporting Initiative), que criou documentos específicos sobre 

como incluir a perspectiva de gênero no painel de indicadores da organização. 

Durante todo o discurso das coordenadoras, ficou claro que existe um grande 

esforço dos próprios movimentos empresariais em enfatizar os benefícios financeiros de se 

investir na igualdade de gênero, sendo este um dos argumentos centrais do “business case” 

para se obter o apoio institucional para trabalhar o tema. De fato, fortes evidências mostram 

uma correlação positiva entre um maior índice de igualdade entre os funcionários e melhor 

desempenho econômico, todavia esta conclusão não é óbvia para o público em geral pois a 

Figura 37:  Fases de maturidade de diversidade 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de McKinsey & Company Fonte: Elaboração própria, adaptado de McKinsey & Company 
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relação não é, necessariamente, de “causa-efeito”. De acordo com Saraiva e Irigaray 

(2009), este discurso que associa políticas de gênero a resultados econômicos, pode até 

desmentir o “interesse genuinamente social pelas diferenças”, afinal “aspectos como 

relações de trabalho, ética, diferença e legitimidade demandam mais do que formalizar 

intenções”. 

Uma alternativa é fazer com que a dimensão ética da igualdade seja, cada vez mais, 

abordada à luz do conceito de responsabilidade social corporativa. Angela Fleury (2009, 

p.151) reforça que “lidar com este conjunto de demandas de grande complexidade é o que 

se conceitua como gestão com responsabilidade social empresarial.” A implementação 

deste conceito acontece através do reposicionamento das empresas, em que elas passam a 

considerar sua interdependência com as diversas partes interessadas em seus resultados. Ou 

seja, a autora complementa dizendo que “isso significa substituir o paradigma da 

‘obrigação’, que representa o atendimento às exigências legais e de regulamentação, pelo 

paradigma da ‘responsabilidade social e ambiental’”. 

Todo o processo de mudança de paradigma gera um natural desconforto temporário, 

portanto, de acordo com Tanure (2010), o sucesso depende de líderes que demonstrem com 

consistência o seu compromisso com esta jornada e com todos os colaboradores. Portanto, 

uma vez que esta consistência é um fator relevante, pode-se inferir que a mudança precisa 

acontecer no campo da cultura da organização. A relação entre gênero e cultura é muito 

forte, Kramsch (1998, p.62) enfatiza esta ideia ao dizer que “um gênero em uma 

perspectiva sócio-cultural é sempre dependente de ser percebido como tal dentro de um 

contexto de situação ou cultura específica”.  

A visão de Peri (1997, apud Cuche,2002) reforça a premissa de que, para solucionar 

este tipo de problema social e complexo, a dimensão da cultura não pode ser 

desconsiderada.  

Solucionar problemas geralmente é uma questão de mudar a forma como as pessoas fazem 

as coisas, ou como elas vêem o mundo. Não importa o quanto desejemos que o governo nos 

deixe em paz, quando nos confrontamos com grandes problemas sociais, esperamos que o 

governo empenhe todos os seus esforços para mudar as atitudes ou crenças das pessoas 

envolvidas na criação ou na solução destes problemas. Em outras palavras, geralmente 

esperamos que o governo mude a cultura das pessoas. A cultura agora está na agenda das 

reformas do governo, pois sabemos, a partir de uma série de recentes pesquisas, que a 

cultura talvez seja o fator determinante mais importante em uma combinação de sucesso 

econômico e coesão social, a longo prazo. Ignorar este fato foi o erro tanto dos estatistas de 

esquerda quanto dos partidários do laissez-faire de direita. 
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Schein (2001, apud Fleury e Oliveira 2002) menciona três níveis nos quais a cultura 

de uma organização pode ser aprendida. Ele menciona: (i) artefatos visíveis, tais como 

vestuário, rituais, mitos e crenças expressas em documentos e outros aspectos que não são 

fáceis de ser percebidos, porém difíceis de serem interpretados; (ii) valores compartilhados, 

cujo entendimento são mais difíceis de serem identificados por meio da observação direta; 

e (iii) pressupostos básicos, que normalmente são inconscientes e determinam como os 

membros do grupo percebem, pensam e sentem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe, então, o questionamento: será que para solucionar a questão da desigualdade 

de gênero no mercado de trabalho torna-se necessário atuar em relação a todos os níveis da 

cultura organizacional? A análise desta questão poderá ser objeto de estudo nos próximos 

artigos e pesquisas. 

Ao mesmo tempo, parece incoerente a existência de uma cultura organizacional que 

apoie a igualdade de gênero, mas que não seja receptiva às outras dimensões da 

diversidade, uma vez que, de acordo com de Fleury (2000) “o objetivo principal da gestão 

da diversidade é administrar as relações de trabalho, as práticas de emprego e a composição 

interna da força de trabalho a fim de atrair e reter os melhores talentos dentre os chamados 

grupos de minoria”. Assim como o estudo mostrou, a gestão da diversidade é uma 

tendência crescente entre as grandes empresas e que, possivelmente, irá se consolidar ao 

longo dos próximos anos. Conforme explicitado por Tanure (2010, p.128), “é necessário 

Figura 38:  Níveis de cultura 

Fonte: Schein (2001, apud Fleury e Oliveira 2002) 
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reconhecer as diferenças e estas devem ser valorizadas. A liderança precisa (...) estimular a 

discussão sobre diferentes percepções, valores e visões de mundo, garantindo um ambiente 

de confiança”. Desta forma, a gestão da diversidade organizacional ainda é um campo de 

estudo em potencial, que pode ser mais explorado no cenário brasileiro. 

Outra importante provocação que deve ser feita é em relação ao papel da liderança. 

Praticamente todas as entrevistadas e as principais referências bibliográficas consultadas 

colocaram os líderes como a peça fundamental na evolução das importantes questões 

analisadas ao longo do estudo. Porém, será que esta é a única maneira de fazer com que as 

diferenças sejam respeitadas e incluídas dentro da organização? Mais estudos podem ser 

realizados para entender quais são os outros mecanismos de estímulo que podem ser 

explorados, tais como pautar este assunto através do sindicato ou, até mesmo, indicadores 

bem desenhados, que não só ofereçam a quebra por gênero, mas que também retratem 

análises mais profundas e subjetivas. 

 Por fim, é necessário repensar os como as iniciativas empresariais existentes podem 

somar esforços, complementando os objetivos, coordenando empresas e atuando em 

conjunto para fomentar a questão de gênero nas corporações e mensurar efetivos avanços 

ao longo do tempo. Quem sabe, assim, será possível a concretização da tendência de que 

não apenas a dimensão de gênero seja trabalhada, mas que o tema diversidade também 

ganhe força, proporcionando um ambiente de trabalho de maior respeito e inclusão aos 

brasileiros. Quem sabe assim não superamos esta cegueira? Afinal, como diz a frase de 

abertura de José Saramago em ensaio sobre a cegueira: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 

repara.” 
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Perguntas demográficas sobre o público entrevistado

1) Fale me um pouco mais sobre você. Qual sua idade, raça, origem (nacionalidade, naturalidade)? 

(Caso não seja do Brasil, perguntar desde quando começou a trabalhar com a realidade brasileira)

2) Me conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Desde quando você começou a trabalhar com o tema 

"gênero"?

Me conte um pouco sobre o grupo/movimento/rede/premio...

1) Quando você começou a atuar neste grupo/movimento/rede/prêmio?

2) Qual o objetivo/propósito desta iniciativa? 

3) Quais são as ações que vocês realizam para atingir esse objetivo?

4) Existiu alguma fonte de informações (documentos, diretrizes) que vocês utilizaram como parametro para criar as 

ações do grupo/premio/rede? 

5) Vocês utilizam os 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU) como parametro? Por quê?

En
te

n
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as

Perguntas sobre a atuação/interface com as empresas do movimento/rede/premio/grupo:

1) Quantas empresas fazem parte da iniciativa atualmente?

2) Qual o perfil destas empresas? (privada, pública, familiar, tamanho, indústrias).

3) Existre algum tipo predominante de empresas (setor/porte específico). Por quê você acredita que isto acontece?

4) Como você descreveria a relação que vocês possuem com as empresas? Qual o nível de proximidade?

Percepção e conhecimento sobre avanços e desafios do cenário brasileiro (empresas que atuam no Brasil):

1) Qual você diria que é o principal motivador que leva as empresas a trabalhar o tema formalmente? (pressão 

governamental, gestão de pessoas, explorar mercados diversificados, resp social corporativa, marketing, etc)

2) E o que você destacaria como principais avanços das empresas em relação ao tema? Quais as práticas, 

iniciativas e/ou projetos que mais evoluíram nos ultimos anos? Por que você acha que isso acontece?

3) Você afirmaria que os avanços mudam muito de acordo com o perfil da empresa (setor, tamanho, etc) ou ele 

acontece de forma linear?

4) E os desafios? Na sua percepção, qual o principal desafio que as empresas enfrentam hoje (o que impede elas de 

avançar) na realidade brasileira? Por que você acredita que esta dificuldade acontece?

5) Você acredita que os desafios mudam de forma muito expressiva de acordo com o perfil da empresa (setor, 

tamanho, etc) ou ele acontece de forma linear?

6) De uma forma geral, quais as práticas que as empresas mais possuem dificuldade de implementar com sucesso? 

Por quê?

7) E quais as práticas que as empresas possuem maior facilidade para implementar? Por quê?

8) Quais práticas que as empresas precisam buscar CONHECIMENTO EXTERNO (instituições de referência, 

consultoria, organizações normativas) para implementar?

9) Quais práticas as empresas enfrentam maior dificuldade para ESTABELECER METAS? Por quê?

10) Quais práticas as empresas enfrentam maior dificuldade para OBTER APOIO DA LIDERANÇA? Por quê?

11) Quais as práticas as empresas enfrentam maior dificuldade para se obter MODELOS (pessoas e processos)?

E em relação à tendências...

1) Qual a principal tendência que você tem observado entre as empresas com atuação no brasil? Esta tendência é 

evidenciada entre as empresas de um perfil específico (setor, tamanho, etc) ou acontece no mercado como um 

todo? Por quê?

2) Você acredita que essa tendência irá começar a ser parte da realidade brasileira em quanto tempo (curto ou 

longo prazo)?


