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RESUMO 

 

A disposição de obter maior igualdade de gênero nas empresas se apoia 
fortemente na agenda positiva aberta pelas iniciativas da ONU no seio do Pacto 
Global. Esta agenda toma como base princípios do desenvolvimento sustentável 
que apresentam contradições com o modelo econômico capitalista que 
fundamenta a existência das empresas. Esta visão pretende fazer conviver dois 
paradigmas que comportam oposições no que concerne à exploração dos 
recursos e a distribuição dos resultados. Além disso, os princípios do sistema 
capitalista contribuíram com o aprofundamento da divisão sexual do trabalho e 
com as práticas que sustentam a construção da representatividade das mulheres 
nas empresas. Os dados atuais demonstram que desde 2007 não há evolução na 
representatividade das mulheres nos cargos de liderança que se estabilizou em 
torno dos 24%. No que tange à questão salarial, as mulheres continuam ganhando 
25% menos que os homens. O objetivo deste trabalho é compreender como uma 
empresa premiada pela iniciativa do prêmio Women's Empowerment Principles 
(WEPs) Brasil faz conviver objetivos do desenvolvimento sustentável de natureza 
não discriminatória com as práticas capitalistas para promover a igualdade de 
gênero. Os capítulos contemplam os principais fundamentos teóricos no que tange 
o Conceito de Gênero, a Divisão Sexual do Trabalho, a Dependência da Mulher, 
assim como, a Agenda da ONU, trazendo um panorama sobre a situação atual 
das mulheres. A abordagem metodológica proposta é qualitativa: partindo de uma 
revisão bibliográfica sobre o tema, apresenta um estudo de caso de uma empresa 
de grande porte a partir dos dados coletados com entrevistas semiestruturadas 
por meio de análise de conteúdo interpretativa. Os resultados demonstram a 
importância da iniciativa do Prêmio WEPs Brasil na construção de um processo 
assertivo para desenvolver a representatividade numérica das mulheres. No 
entanto, colocam em evidência que para se alcançar resultados além da cura dos 
sintomas causados por estas relações é necessário abordar a desconstrução das 
relações de gênero hierarquizadas e baseadas em características atribuídas em 
função do sexo. A presente pesquisa demonstra uma necessidade de aprofundar 
estudos sobre a situação da representatividade das mulheres em empresas que 
trabalham o tema para indicar com mais precisão como poderiam evoluir as 
práticas  para causar real desconstrução das relações de gênero hierarquizadas. 
Passar para uma dimensão cultural e promover uma mudança comportamental, no 
que diz respeito ao papel social do gênero sem polarização sexual dos atributos, 
pode criar a possibilidade para que mulheres e homens realizem suas escolhas 
em função de regras que não sejam impostas pelas relações de gênero. 

 

Palavras-chave: Gênero, Mulher(es), Liderança, Women’s Empowerment 
Principles (WEPs), Trabalho. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

The willingness to improve gender equality in Companies mostly relies on the 
positive agenda opened by the United Nations initiatives within the Global Compact. 
This agenda is based on principles of sustainable development that contradict the 
capitalist model under which the existence of companies are based. This concept 
intends to coexist two paradigms, which have oppositions regarding the exploitation 
of resources and the distribution of results. Furthermore, the principles of the 
capitalist system have significantly contributed to the sexual division of labor and to 
practices that emphasize the construction of the representativeness of women in 
companies. Current data indicate that since 2007, there has been no change in the 
representativeness of women in the leadership positions, which has stabilized at 
around 24%. Concerning the salary issue, women continue to earn   25% less than 
men. The purpose of this study is to understand how a company awarded by the 
initiative of the Women’s Empowerment Principles (WEPs) in Brazil makes it possible 
to reach sustainable development objectives of a non-discriminatory approach with 
capitalist practices and promote gender equality. The chapters contemplate the main 
theoretical foundations about the Concept of Gender, the Sexual Division of Labor, 
the Dependence of Women, as well as the UN Agenda, providing an overview of the 
current situation of women. The methodology used in this analysis is qualitative: 
based on a bibliographical review on the subject, it presents a case study of a 
company based on the data collected in semi structured interviews with interpretive 
analysis of the content. The results demonstrated the importance of the initiative of 
the WEPs Brazil Award in the construction of an assertive process to develop the 
numerical representation of women. Yet, the need to address the treatment of 
deconstruction of hierarchical gender relations based on sex-attributes is essential in 
order to achieve results beyond the cure of symptoms caused by these bonds. This 
research indicates a need to extend studies on the issue regarding the 
representativeness of women in companies that are concerned about this theme to 
indicate with more accuracy how the practices could evolve to cause a real 
deconstruction of the hierarchal gender relations. Moving to a cultural aspect and 
promoting behavioral change, regarding the social role of gender and without sexual 
polarization attributes, can create the possibility for women and men to make their 
choices according to rules that are not imposed by gender relations. 

 

Keywords: Gender, Women, Leadership, Women’s Empowerment Principles (WEPs), 
Work.  

  



 

 

RESUMÉ 
 

La volonté de parvenir à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes  
dans les entreprises repose en grande partie sur l'agenda positif proposé par les 
initiatives des Nations Unies avec le Pacte Mondial. Cet agenda présuppose que les 
principes du développement durable peuvent coexister avec le modèle économique 
capitaliste qui sous-tend l'existence des entreprises. Cette vision vise à faire 
cohabiter deux paradigmes qui présentent des oppositions tant au niveau de 
l'exploitation des ressources que de la répartition des résultats. En outre, les 
principes du système capitaliste ont contribué à l'approfondissement de la division 
sexuelle du travail et à la construction des pratiques qui soutiennent la représentation 
actuelle des femmes dans les entreprises. Les données actuelles montrent que, 
depuis 2007, il n'y a pas eu d'évolution dans la représentation des femmes sur les 
postes de direction et que celle-ci s’est stabilisée à environ 24%. En ce qui concerne 
les salaires, les femmes continuent de gagner 25% de moins que les hommes. 
L'objectif de ce travail est de comprendre comment une entreprise primée par 
l'initiative du prix Women's Empowerment Principles (WEPs) Brésil fait coexister les 
objectifs du développement durable, dit non discriminatoires, avec les pratiques du 
capitalisme à fin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
étude est organisée avec 5 chapitres qui comprennent les principaux fondements 
théoriques sur le concept de genre, la division sexuelle du travail et la dépendance 
des femmes, ainsi que la présentation des prétentions des Nations Unies et de la 
situation actuelle des femmes. La méthodologie choisie est une recherche qualitative 
qui présente une étude de cas d’une grande entreprise avec une analyse de contenu 
interprétative au vue de la théorie présentée et à partir des données recueillies lors 
des entretiens semi-structurés. Les résultats démontrent l'importance de l'initiative du 
Prix WEPs Brésil dans la construction d’un processus organisé pour le 
développement de la représentation quantitative des femmes. Il met aussi en 
évidence la nécessité d'aborder le traitement de la déconstruction des relations 
hiérarchisées entre les femmes et les hommes fondées sur l’attribution des 
caractéristiques en fonction du genre afin d’obtenir des résultats au-delà du 
traitement des symptômes causés par ces relations. Cette recherche démontre aussi 
un besoin de réaliser d’autres études sur le statut de la représentation des femmes 
dans les entreprises qui promeuvent l’égalité de genre ayant comme but indiquer 
plus précisément la façon dont ils pourraient évoluer leurs pratiques pour provoquer 
la déconstruction réelle des relations de genre hiérarchisées. Passer à une 
dimension culturelle et promouvoir le changement de comportement, en ce qui 
concerne le rôle social du genre sans les préjugés des attributs sexualisés, peux 
créer la possibilité pour que les femmes et les hommes réalisent leur choix en 
fonction des règles que ne soient pas imposées par les relations de genre. 
 

Mots-clés: Genre, Femme(s), Leadership, Women’s Empowerment Principles 
(WEPs), Travail. 
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I INTRODUÇÃO 

 

Descobrir-se hospedeira de uma situação social cujos modelos de 

pensamento colocam uma parte da sociedade em situação de dominação significa 

entender que sua individualidade tornou-se contribuinte chave para a manutenção e 

perpetuação deste modelo. 

 

Eu sempre percebi a dominação masculina, e a maneira pela qual 
ela se impõe e é consentida, como um exemplo desta submissão 
paradoxal, efeito daquilo que chamo a violência simbólica, violência 
suave, insensível, invisível para suas vítimas, que é essencialmente 
exercida pelos canais puramente simbólicos da comunicação e do 
conhecimento, ou mais exatamente, a falta de conhecimento, de 
reconhecimento, ou no limite, de sentimento. (BOURDIEU, 1988, p. 
12, tradução nossa). 

 

Os estereótipos machistas estão tão arraigados culturalmente que por vezes 

não são percebidos por suas próprias vítimas” (CARVALHO NETO; TANURE; 

ANDRADE, 2010, p. 18). Desta forma, muitas mulheres que romperam a barreira do 

Teto de Vidro1 e percorreram carreiras de sucesso nas empresas, atingindo cargos 

de alta liderança2, acabam acreditando que são especiais e que merecem este lugar 

por serem consideradas como homens uma vez que não apresentam de maneira 

evidente os atributos que priorizam os sentimentos e as relações. Atributos estes 

que são determinados como femininos 3  pelas relações de gênero. (SANTOS; 

ANTUNES, 2013). 

                                            
1Teto de Vidro: fenômeno introduzido na década de 1980 nos Estados Unidos que trouxe 

para a discussão as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de ascenderem aos 
cargos de liderança de alto nível nas empresas. (STEIL, 1997).  Este fenômeno é 
tratado de maneira mais detalhada no  capítulo 2, item 2.4. 

2Cargos de Alta Liderança são os cargos no topo da hierarquia organizacional com 
responsabilidade e poder de decisão significativo, como por exemplo, diretoria, vice-
presidência, CEO (Chief Executive Officer / Diretor geral ou presidente da empresa), 
CFO (Chief Financial Officer / Diretor financeiro), CIO (Chief Information Officer / 
Diretor de Tecnologia da Informação), CMO (Chief Marketing Officer / Diretor de 
Marketing), COO (Chief Operating Officer / Diretor de Operações), CHRO (Chief 
Human Resources Officer / Diretor de Recursos Humanos). 

3 Características de assertividade, controle e confiança (por exemplo: agressivo, 
ambicioso, dominante, poderoso, independente, ousado, autoconfiante e competitivo) 
são geralmente mais atribuídas aos homens do que às mulheres. Às mulheres 
geralmente são atribuídas as características que priorizam os sentimentos e as 
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Consequentemente, elas podem agir como um ser que habita este modelo 

empresarial em perfeita consonância, inclusive alimentando a simbologia que o 

apoia. Relacionam o direito de ocuparem estes cargos ao fato de serem capazes de 

se comportar como homens e não porque acreditam que todas as mulheres têm este 

direito.  Além disso, as mulheres acabam generalizando suas experiências pessoais 

de desbravamento deste caminho de ascensão aos cargos de alta liderança e, não 

se esforçam para questionar-se sobre as formas simbólicas de construção desta 

trilha. Deixam, assim, de observar de maneira científica como a construção social da 

dominação masculina impacta o mundo empresarial. No Brasil, segundo o relatório 

de 2016 da Grant Thornton International Business (GTI, 2016), as mulheres ainda 

representam apenas 19% dos cargos de alta liderança.  

Além de mantenedoras do sistema de dominação masculina no mercado de 

trabalho, o fato de não perceberem nem entenderem que são vítimas de uma 

construção social as coloca em dependência e em posição de manutenção das 

relações de dominação também no seio da família. Assim, as mulheres que 

constroem uma carreira de sucesso continuam assumindo sozinhas a logística 

doméstica e a educação dos filhos. Esta dupla carga de trabalho coloca muitas 

mulheres em situação de maior estresse ou as leva a escolher uma vida mais 

solitária que prioriza o lado profissional e abandona a construção de uma vida em 

família. (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010). 

Sentir-se cúmplice deste sistema que colocou a mulher num lugar onde ela é 

dependente do homem, submissa à ele com um papel restrito à esfera doméstica ou 

aos trabalhos remunerados ditos feminino4 é um fator que mobilizou a autora deste 

trabalho a buscar entendimento sobre as relações de gênero. O fato de ter traçado 

uma carreira que a levou a ocupar cargos de alta liderança determinou sua escolha 

de pesquisa sobre a representatividade das mulheres nas empresas. Acredita que 

quanto maior for o entendimento sobre as relações de gênero, por um lado, cada 

                                                                                                                                        
relações e se caracterizam pela cooperação, receptividade, sensibilidade e empatia 
(por exemplo: ser carinhosa, prestativa, gentil, simpática, sensível e interpessoal).  

4 À mulher foram disponibilizados os trabalhos remunerados nas áreas de serviço 
feminizadas e sexualidades com atributos ditos femininos, como por exemplo, 
secretária, empregadas domésticas, vendedoras, prostitutas, aeromoças, enfermeiras, 
professoras de ensino fundamental, puericultoras. As mulheres foram assimiladas aos 
trabalhadores de baixo status, com competências de baixo nível e baixa remuneração. 
Estão em posições de subserviência e  sujeitas ao assédio sexual. (FRASER, 2012)  
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vez menos mulheres em posição de alta liderança, com poder de decisão para 

mudar estas relações, estarão dispostas a cumprirem o papel de hospedeiras e 

mantenedoras da dominação. Por outro lado, cada vez mais homens em posição de 

alta liderança com poder de decisão para mudar estas relações poderão escolher de 

forma consciente como querem abordar esta questão. 

A divisão sexual do trabalho definiu de maneira austera as atividades 

atribuídas aos homens e às mulheres e, consequentemente, os atributos que 

permeiam cada um desses seres e justificam os lugares que lhes foram atribuídos 

criando situações de permanência que sustentam as relações de gênero. (FRASER, 

2012; BOURDIEU, 1988; HOBSBAWM, 2015). 

O discurso que acompanhou a divisão sexual do trabalho construiu uma 

mulher que deveria sonhar com um bom casamento, não trabalhar fora de casa e 

ser financeiramente sustentada pelo marido, uma vez que o trabalho realizado em 

casa não merecia remuneração e o homem foi designado como o profissional e o 

provedor (HOBSBAWM, 2015). Este discurso perseguiu de maneira inconsciente a 

entrada da mulher no mercado de trabalho do século XX. (FRASER, 2012). 

Ainda que muitos esforços venham sendo feitos, tanto globalmente como 

localmente, a situação da representatividade das mulheres no mercado de trabalho 

parece avançar lentamente e encontrar obstáculos quando atinge certo patamar de 

representatividade. Dentre as razões que podem ser consideradas na 

procrastinação do avanço do espaço das mulheres no mercado de trabalho para a 

obtenção de melhores salários e maior participação nos cargos de alta liderança, 

estão as práticas adotadas pela era industrial. Estas práticas que suportam o 

discurso do modelo capitalista não favorecem a visão da mulher como um ser 

dotado de aspirações profissionais e muito menos preparado com as qualificações 

comportamentais que foram atribuídas ao gênero masculino e são ainda 

consideradas como essenciais para exercer posições de liderança. No entanto, 

assim como os homens, as mulheres poderiam atuar em qualquer profissão no 

mercado de trabalho, uma vez que nenhuma das características atribuídas pelo 

gênero e utilizadas para distanciá-las, por exemplo, de áreas científicas ou postos de 

alta liderança, encontram justificativas científicas em suas atribuições pelo sexo. 

 

A masculinidade hegemônica insere no contexto das relações de 
gênero uma polarização e faz com que as crenças estereotipadas 
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atribuídas às mulheres sejam consideradas negativas, impedindo-as 
de assumirem cargos de comando nas organizações e 
desqualificando-as para os papéis de liderança. (SANTOS; 
ANTUNES, 2013, p. 37). 

 

As mulheres como hospedeiras deste sistema sujeitam-se e contribuem com 

a manutenção deste sem perceberem que tem escolha e poderiam decidir ocupar 

um outro lugar para atuar na sociedade. (BOURDIEU, 1988). 

O discurso da ONU Mulheres5, por meio do Women Empowerment Principles6 

(WEPs), quando determina em seus objetivos, princípios e metas que as mulheres 

precisam ser empoderadas, assume que delas foi retirada a liberdade de exercer 

controle sobre suas vidas. Este posicionamento não altera o discurso nem reduz a 

discriminação velada com a qual a mulher continua sendo tratada no ambiente de 

trabalho, ele orienta sobre práticas que acredita poderão contribuir com o resgate do 

protagonismo individual e coletivo das mulheres. (UNGC, 2011). 

 

Empoderamento: significa que as pessoas – tanto mulheres como 
homens – podem assumir o controle das suas vidas: definir os seus 
objetivos, adquirir competências (ou ver as suas próprias 
competências e conhecimentos reconhecidos), aumentar a 
autoconfiança, resolver problemas e desenvolver a sua 
sustentabilidade. É, simultaneamente, um processo e um resultado. 
(UNGC, 2011, p. 11). 

                                            
5 A ONU Mulheres é uma entidade das Nações Unidas para a igualdade e 

empoderamento das mulheres que foi criada pela fusão de recursos e lideranças de 5 
organizações: Divisão da ONU pelo Avanço das Mulheres, Instituto Internacional de 
Pesquisa e Treinamento pelo Avanço das Mulheres, Escritório da Assessora Especial 
para Questões de Gênero e o Avanço das Mulheres, Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para as Mulheres. A ONU Mulheres tem cinco áreas de prioridade e 
trabalha tanto com os governos quanto com a sociedade civil em prol destes cinco 
eixos formulando e implementado leis, políticas, programas e serviços necessários 
para alcançar a igualdade de gênero. As Cinco prioridades podem ser definidas como: 
ampliar a participação e a liderança das mulheres, erradicar a violência contra as 
meninas e mulheres, implicar as mulheres nos processos de paz e segurança, lapidar o 
empoderamento econômico das mulheres, trazer a igualdade de gênero para no centro 
do planejamento e dos orçamentos de desenvolvimento nacional. (ONU, 2016).  

6 WEPs: uma iniciativa conjunta da ONU Mulheres com o Pacto Global das Nações 
Unidas que definiu sete princípios para promover o engajamento do meio empresarial 
na luta pela igualdade de gênero. Este princípios visam oferecer orientações para 
favorecer a representatividade das mulheres no ambiente de trabalho. Mais adiante, 
tanto no capítulo 2.4 AGENDA ONU - WEPS & SITUAÇÃO ATUAL DAS MULHERES, 
como no capítulo 3 METODOLOGIA, estes sete princípios são apresentados com mais 
detalhe. 
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Fundamentados em práticas empresariais concretas, os Princípios 
ajudam as empresas a adaptar as políticas e práticas existentes — 
ou a estabelecer outras novas e necessárias — para concretizar o 
empoderamento das mulheres. (UNGC, 2011, p. 2). 
No espírito de parceria, a ONU Mulheres e o Pacto Global propõem 
os Princípios de Empoderamento das Mulheres na expectativa de 
que a sua utilização como uma “lente de gênero” inspire e 
intensifique os esforços para que as mulheres sejam integradas em 
todos os níveis da atividade econômica e social. (UNGC, 2011, p. 3). 

 

A ONU Mulheres parte da premissa que para o sucesso do modelo 

econômico capitalista globalizado é necessária a utilização de todos os recursos 

socioeconômicos ativos, dos quais as mulheres fazem parte. A ambição anunciada 

pela ONU Mulheres é reduzir de maneira significativa a utilização discriminatória  do 

recurso de sexo feminino para contribuir com o desenvolvimento sustentável  tanto 

na maneira de explorar os recursos como na distribuição dos resultados obtidos 

nesta exploração. (UNGC, 2011). 

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2014), no que tange à 

participação no mercado de trabalho7, apesar das mulheres representarem no Brasil 

43,6% da população economicamente ativa e 42,6% da população ocupada e 

assumirem 43,5% dos empregos informais, elas ganham 24,8% menos que os 

homens no trabalho formal e 34,5% no trabalho informal8. Esta diferença salarial se 

explica por um lado pelo fato de assumirem trabalhos menos remunerados e por 

outro lado serem consideradas menos capazes quando assumem cargos com as 

mesmas responsabilidades que os homens. Segundo Eagly e Carli (2007), mesmo 

nos Estados Unidos da América, ainda em 2005, as mulheres trabalhando a tempo 

integral ganhavam 81% do que os homens recebiam. 

Desde a década dos anos 1980 houve um avanço. Até então, mesmo  

havendo pequenas brechas para que mulheres conquistassem uma carreira como 

executivas, as barreiras eram totalmente herméticas quando se tratava do acesso 

aos cargos de alta liderança. Por exemplo, Richard Nixon, presidente dos Estados 

Unidas da América, sentia-se confortável nos anos 1970 em dizer que ele não 

nomeava mulheres para o Supremo Tribunal dos EUA, por considerar que nenhuma 

                                            
7 Nesta pesquisa Mercado de trabalho inclui todo tipo de atividade que traz rendimento, 

incluindo trabalhadores por conta própria, sem carteira assinada. 
8 Ver Figura 1 adiante. 
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mulher deveria ocupar qualquer tipo de função no governo por serem mais 

propensas a comportamentos erráticos e muito emocionais. Opiniões como esta 

eram amplamente difundidas e influenciavam o Mercado de trabalho, impedindo 

qualquer mulher de alcançar posições de alta liderança. (EAGLY; CARLI, 2007). 

Segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 

divulgada pelo IBGE em 2013, viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o 

equivalente a 51,4% da população (MULHERES, 2015). Este dado torna relevante 

informações sobre produções científicas no meio acadêmico Brasileiro relacionadas 

às mulheres no domínio da administração. Apesar das mulheres representarem  

51,4% da população Brasileira, segundo a pesquisa de Souza, Corvino e Lopes 

(2013), cuja análise buscou identificar as produções acadêmicas nas revistas 

administrativas em âmbito nacional com nível qualis CAPES acima de B2, entre 

2000 e 2010, com a presença das palavras-chaves - mulher, mulheres, feminino, 

femininos, gênero e gêneros – somente dezesseis publicações foram encontradas. 

Além disso, os temas abordados por estes artigos focam a Competitividade 

Organizacional, a Gestão e Empreendedorismo, as Relações de Gênero e Poder e 

Teorias feministas. No que diz respeito à competitividade, a questão é abordada 

com ênfase nos riscos da mulher ser utilizada pelo sistema e não nas práticas que 

podem facilitar sua ascensão. Os artigos sobre  empreendedorismo analisam as 

razões da escolha e apontam mais homens empreendedores que mulheres, 

analisam também os processos sucessórios. Os artigos sobre relações de Gênero e 

poder tratam basicamente do status quo da representatividade das mulheres em 

função da organização das empresas se articular sob a dominação masculina. Por 

fim os artigos sobre as Teorias feministas relatam mais sobre a história dos 

movimentos.  

Estes levantamentos demonstram que poucos estudos foram realizados no 

Brasil sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Praticamente nenhum 

estudo é voltado para a produção de conhecimento sobre possíveis práticas 

empresarias adotadas na construção da representatividade das mulheres. Nem 

mesmo sobre a ausência destas práticas e suas razões.  

Também não há registro de trabalhos com análises comparativas temporais 

históricas realizados sobre a evolução da situação da representatividade das 

mulheres nas empresas que endossaram a iniciativa WEPs e nem mesmo sobre as 
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participantes do Prêmio WEPs Brasil. Uma investigação sobre a evolução da 

representatividade das mulheres nestas empresas pode trazer indícios da 

perpetuação ou não da situação da mulher e alertar sobre a necessidade de 

investigar proposições adicionais que possam acelerar a evolução da 

representatividade da mulher no mercado de trabalho. Este estudo pode ainda 

colaborar na identificação de práticas que retém o avanço da  representatividade das 

mulheres, por exemplo, em cargos de alta liderança ou áreas ligadas a engenharia e 

matemática. 

 

O gênero é uma identidade adquirida e aprendida, muda ao longo do 
tempo, entre as culturas e por isso o gênero não se refere só a 
homens e mulheres, mas às relações entre estes. (UNGC, 2011, p. 
11). 

 

As mulheres invadiram o mercado de trabalho com as mudanças geradas 

pela era pós-industrial e levaram a uma nova ordem social. (FRASER, 2012). 

A globalização da economia neoliberal toma cada dia mais espaço e o poder 

econômico parece se sobrepor ao social. O capital se concentra cada vez mais nas 

mãos de poucos. Os efeitos desta globalização são ressentidos de maneira diferente 

nos países em desenvolvimento e causa um crescimento da desigualdade entre os 

países. A lógica da exclusão vem se acentuando (FRANÇA e SILVESTRE, 2011). 

As mulheres continuam sendo um dos pontos fracos nesta nova ordem social 

(SACHS, 2009; HIRATA, 2001). 

Segundo Eagly e Carli (2007), uma nova perspectiva precisa ser adotada para 

se criar conhecimento sobre as verdadeiras barreiras que as mulheres enfrentam no 

mercado de trabalho. Para desenhar soluções com mais chances de contribuição 

para o avanço das mulheres em áreas que hoje são consideradas, por uma grande 

maioria, masculinas (matemática, engenharia e alta liderança, entre outras) é 

necessário partir-se de um diagnóstico apropriado. Por exemplo, nos Estados 

Unidos da América, no que diz respeito aos cargos de alta liderança, casamento e 

paternidade são associados aos salários mais altos e promoções mais rápidas 

quando se trata de homens, o contrário é verificado no caso de mulheres casadas. 

Mesmo em áreas culturalmente ditas femininas, como enfermagem, biblioteconomia, 

educação elementar e trabalhos sociais, os homens atingem mais facilmente as 
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posições de supervisão e cargos administrativos. Os homens com mesmo perfil 

recebem melhor avaliação que as mulheres. 

 

A escassez do sexo feminino em cargos de liderança é a soma de 
vários aspectos de discriminação que se operam em todos os 
escalões, não há evidência de um obstáculo específico para o fraco 
avanço das mulheres quando se aproximam do topo. O problema, 
em outras palavras, não é um teto de vidro. (EAGLY; CARLI, 2007, p. 
65). 

 

A Teoria do Labirinto9 vem sugerir que a questão sobre a representatividade 

da mulher no mercado de trabalho não reside somente na questão do 

empoderamento da mulher, mas também na desconstrução necessária do papel 

social atribuído tanto ao gênero masculino como feminino. Quando a mulher 

empoderada assume as características de controle e afirmação ela sofre 

discriminação e é criticada. O homem por sua vez não é criticado quando assume 

papéis considerados femininos. (EAGLY, ALICE H. AND CARLI, 2007).  

As mulheres que conseguem desenvolver suas carreiras para obterem 

sucesso e alcançar cargos de alta liderança assumiram perfis ditos masculinos e 

continuaram sendo discriminadas. São consideradas pontos fora da reta e como 

mulheres que não parecem mulheres, ou melhor, que agem como homens. (EAGLY; 

CARLI, 2007; CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010; SANTOS; ANTUNES, 

2013; HENDERSON, P. A.; DE ARAÚJO FERREIRA, M. A.; DUTRA, 2016). 

Para atravessarem o labirinto e ocuparem 19% dos cargos de alta liderança 

(GTI, 2016), essas mulheres adotaram os atributos solicitados pela gestão atual das 

corporações para os ditos cargos de alta liderança, o que não está associado ao 

gênero, mas às exigências da função. A ideologia que se encontra por trás deste 

discurso de discriminação pelo gênero é a separação que coloca dúvidas sobre as 

competências das mulheres e lhes nega o direito de se comportarem utilizando 

atributos considerados presentes exclusivamente nos homens e, consequentemente, 

                                            
9 Teoria do Labirinto: mesmo se o avanço das mulheres nas posições de alta liderança é 

fraco, ele colocou luz em um novo fenômeno denominado caminho do labirinto que vem 
quebrar e contradizer o fenômeno do Teto de Vidro que identificou uma barreira 
intransponível. (EAGLY; CARLI, 2007). Este fenômeno é tratado de maneira mais 
detalhada no capítulo 2, item 2.4. 



25 

 

 

o direito de ascenderem mais largamente aos cargos de alta liderança. (SANTOS; 

ANTUNES, 2013). 

Ainda, as oposições da estrutura social que servem de base de apoio para o 

discurso que sustenta a divisão sexual do trabalho, trazem para a mulher uma forma 

de punição na qual o sucesso profissional implicaria sempre em uma vida 

obrigatoriamente malsucedida nos aspectos domésticos e amorosos. (BOURDIEU, 

1988). 

Esta situação coloca em evidência a necessidade de se realizar mais estudos 

acadêmicos sobre o tema da representatividade das mulheres nas empresas a fim 

de construir mais conhecimento tanto sobre a realidade da discriminação no 

mercado de trabalho brasileiro quanto sobre as práticas adotadas para combatê-la.  

O meio acadêmico precisa estar presente para contribuir com as mudanças 

necessárias ao empoderamento das mulheres. Segundo Sachs (2009), a questão do 

posicionamento da mulher com igualdade no mercado de trabalho é um fator 

relevante para o desenvolvimento sustentável. É preciso se interessar, por exemplo, 

sobre como os princípios definidos mundialmente pelo WEPs estão sendo 

abordados no Brasil, sobre quais críticas têm sido levantadas e quais adaptações 

precisam ser realizadas para integrar a realidade das mulheres brasileiras.  

O prêmio WEPs Brasil, por exemplo, ao privilegiar as respostas nas quais 

uma igualdade de 50% de homens e 50% de mulheres é obtida, favorece a 

obtenção da igualdade por meio de quotas, o que pode não ser a solução para a 

questão da discriminação. 

 

As mudanças visíveis de condições escondem na realidade a 
manutenção das posições relativas: a equalização dos acessos e as 
taxas de representação não devem camuflar as desigualdades que 
continuam a existir na repartição entre as diferentes possibilidades 
de domínios de estudo e de carreira. (BOURDIEU, 1988, p. 124-125, 
tradução nossa). 

 

Também parece importante entender as verdadeiras intenções das 

corporações capitalistas signatárias da iniciativa WEPs. Afinal, o capitalismo faz 

parte dos mecanismos responsáveis pela instituição das práticas da divisão sexual 

do trabalho e consequentemente do discurso que as acompanha. Quando as 
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empresas colocam atributos no gênero para qualificar as possibilidades de se 

assumir funções nas corporações cria-se uma prática que se alimenta dela mesma. 

Os princípios do WEPs levam a acreditar que, apesar dos paradigmas 

contraditórios, a discriminação da mulher no mercado de trabalho pode ser 

eliminada mesmo se o modelo adotado é o modelo capitalista, considerado por 

Hobsbawm (2015) e Fraser (2012) como o ponto de partida para a divisão sexual do 

trabalho. 

Se a mudança de discurso se faz necessária, a realização de novos estudos 

pode contribuir com as corporações para criar condições para novas práticas que 

combatam o discurso da diferença em função do gênero e permitam uma 

experiência humana que eleve esta representatividade para além da questão 

quantitativa.  

Compreender o movimento destas corporações ao encontro da não 

discriminação pode se apresentar por si mesmo como um obstáculo uma vez que 

partem de paradigmas opostos no que concerne à exploração de recursos e 

repartição dos resultados.  O desenvolvimento sustentável prega uma utilização dos 

recursos integrando as necessidades das gerações futuras, e vela pela não 

discriminação e pela equidade na distribuição dos resultados obtidos (SACHS, 2009). 

A forma de exploração dos recursos no modelo capitalista tem sido historicamente 

predatória e a distribuição discriminatória. (FARIA, 2014).   

Assim, para se criar uma nova relação é preciso superar os obstáculos 

epistemológicos (BACHELARD, 2006). Se existe um problema de pesquisa é porque 

existe um conhecimento anterior. Por um lado, a existência do conhecimento prévio 

não deve ser uma prisão que enclausura o investigador na simples lógica dedutiva, 

tudo pode e deve ser criticado.  Por outro lado, o investigador  precisa ser rigoroso 

em seu esforço para considerar a hierarquia das relações entre os objetos    

(GRUBBA; RODRIGUES, 2012). Para tanto, é necessário estudar a questão com 

um novo olhar que permita sair “da sexualização da experiência humana no discurso” 

(RAGO, 1988, p. 2) se permitindo visitar as relações possíveis entre homens e 

mulheres num ambiente capitalista que se diz apoiar de alguma forma os princípios 

do desenvolvimento sustentável por meio de sua adesão ao WEPS. 

Os resultados que serão obtidos pela análise da evolução da 

representatividade das mulheres nas empresas podem identificar uma verdade do 
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mundo empresarial aderente às iniciativas globais que não tem sido exposta de 

maneira clara. Consequentemente, pode ampliar a visão da situação e levar a 

exploração de novas pistas para a abordagem desta questão. Por exemplo, liberar 

as ideias para conceder espaço para uma abordagem que vá além da meta de 

obtenção da igualdade por meio de quotas e busque entender as condições que 

mantém posições de gênero relativas.  

Para que uma mudança de paradigma ocorra nas relações de gênero é 

necessário construir uma nova visão do trabalho que suprima a divisão sexual das 

atividades doméstica e profissional. A abordagem quantitativa pode dar a impressão 

que se atinge resultados favoráveis à igualdade, mas pode esconder uma 

continuidade das práticas que mantém o discurso que faz prevalecer a discriminação 

nas relações entre homens e mulheres. 

 

Trazer para nossa realidade os efeitos que a dominação masculina 
exerce sobre os habitus masculinos, não é, como alguns querem 
acreditar, desculpar os homens. É mostrar que o esforço para liberar 
as mulheres da dominação, quer dizer das estruturas objetivas e 
incorporadas impostas à elas, não pode avançar sem o esforço para 
liberar os homens destas mesmas estruturas que fazem com que 
estes contribuam com a continuidade destas imposições.  
(BOURDIEU, 1988, p. 155, tradução nossa). 

 

Explorar novos caminhos de pesquisa sobre este tema pode permitir a 

identificação das motivações que levam os dirigentes destas  empresas a se 

interessarem sobre a questão do gênero e colaborar com o embasamento 

necessário ao avanço da representatividade das mulheres no mercado de trabalho e 

nas posições de alto escalão. 

A presente pesquisa visa fornecer informações sobre como a questão do 

gênero vem sendo abordada no que concerne ao mercado de trabalho e como as 

empresas estão vivendo este processo de busca da igualdade entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho brasileiro e como este movimento participa da 

construção da representatividade das mulheres nas empresas. 
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I.i FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Como se constrói a representatividade das mulheres no quadro de 

empregados e na ocupação de cargos de liderança em uma empresa que endossa o 

Women's Empowerment Principles (WEPs)?  

 

I.ii OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

Compreender como é construída a representatividade das mulheres no 

quadro de empregados e na ocupação de cargos de liderança em empresa instalada 

no Brasil que participa do prêmio Women's Empowerment Principles (WEPs) do 

Brasil. 

 

Objetivos Específicos  

• Analisar a documentação do Global Reporting Initiative (GRI) das empresas 

finalistas do Prêmio WEPs Brasil 2016 que endossam o WEPs e 

receberam premiação ouro, prata ou bronze. 

• Levantar o histórico da evolução da representatividade das mulheres nas 

empresas finalistas do Prêmio WEPs Brasil 2016 que endossam o WEPs e 

receberam premiação ouro, prata ou bronze. 

• Analisar a evolução da representatividade das mulheres no quadro de 

empregados da empresa escolhida para o estudo de caso. 

• Analisar a evolução da representatividade das mulheres na ocupação de 

cargos de liderança na empresa escolhida para o estudo de caso. 

• Compreender como o Prêmio WEPs Brasil afeta a evolução da 

representatividade das mulheres no quadro de empregados e na ocupação 

de cargos de liderança na empresa escolhida para o estudo de caso. 
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I.ii ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para cumprir o objetivo deste projeto é necessário percorrer os temas que 

contextualizam a situação da representatividade atual das mulheres no mercado de 

trabalho, tais como: o discurso que prevalece por trás da divisão sexual do trabalho, 

os avanços alcançados com a era pós-industrial e com os movimentos feministas e, 

as iniciativas da ONU10  por meio do Desenvolvimento Sustentável para implicar 

diretamente as empresas no alcance da igualdade de oportunidades para homens e 

mulheres no mercado de trabalho. Para tanto, quatro capítulos serão desenvolvidos: 

O capítulo 1 exibe o referencial teórico que ampara o estudo. Este capítulo 

tem como objetivo explorar as considerações sobre o discurso acerca da divisão 

sexual do trabalho, os avanços alcançados na era pós-industrial e com os 

movimentos feministas. Fazem também parte deste capítulo a apresentação sobre a 

situação atual da representatividade das mulheres no mercado de trabalho, assim 

como a agenda proposta pela ONU, como porta voz da igualdade de gêneros, não 

somente abordando a questão via o Desenvolvimento Sustentável, mas dando 

ênfase nas práticas que considera necessárias por meio do WEPs cujas iniciativas  

buscam implicar diretamente as empresas no avanço da representatividade das 

mulheres no mercado de trabalho. 

O capítulo 2 considera a metodologia proposta e apresenta a especificação 

do problema, a delimitação e design da pesquisa, o delineamento e etapas da 

pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados, assim como os 

embasamentos teórico-metodológicos que sustentam o processo de coleta e análise 

dos dados. 

O capítulo 3 apresenta os resultados e a análise destes com o objetivo de 

compreender como as preconizações do prêmio WEPs Brasil afetam a evolução da 

                                            
10Organização intergovernamental com sede em Nova York, foi criada em 24 de outubro 

de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial para promover a cooperação 
internacional e impedir outro conflito do mesmo tipo. Conta com ampla participação, em 
2016 contava com 193 países e possui extraterritorialidade. É financiada com 
contribuições avaliadas e voluntárias dos países-membros. Seus objetivos incluem 
manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no 
desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover 
ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. 
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representatividade das mulheres no quadro de empregados e na ocupação de 

cargos de liderança na empresa escolhida para o estudo de caso. 

Por fim, o capítulo 4 exibirá as conclusões e recomendações da autora, dando 

ênfase aos aprendizados, contribuições do estudo e recomendações para estudos 

futuros. 
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1 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 CONCEITO DE GÊNERO 

 

Ainda hoje, o espaço ocupado pela mulher, tanto no mercado de trabalho 

como na sociedade, é relacionado com o papel que é atribuído ao sexo feminino nas 

relações de gênero (FRASER, 2012). Consequentemente, o conceito de gênero 

torna-se peça essencial desta pesquisa.  Em função do domínio no qual é utilizado e 

da época em que é situado, sua definição pode abranger conteúdos diferentes. 

Sendo assim, torna-se primordial definir o conceito de gênero que permeia este 

estudo. 

O conceito estabelecido para gênero baseado somente em função do sexo 

biológico, pelo qual o gênero masculino representava o sexo homem e o gênero 

feminino o sexo mulher, foi refutado pela primeira definição utilizada pelos 

movimentos feministas do final dos anos 1960. O conceito trazido por estas 

feministas atribuiu ao gênero um significado que trazia em si a percepção do 

socialmente construído (CARVALHO, 2012; DA CONCEIÇÃO, 2009). Neste novo 

conceito dos anos 1960, passou-se a fazer a diferença entre sexo biológico e sexo 

social, distinguindo-se assim os atributos definidos pelo sexo biológico dos atributos 

socialmente identificados como da mulher ou do homem. Estes significados sociais 

passaram a ser nomeados, a partir de então, de relações de gênero (FRANÇA e 

SILVESTRE, 2011). O conceito de gênero vem permitir o entendimento dos 

comportamentos sociais atribuídos em função do sujeito ser homem ou mulher e das 

relações estabelecidas entre os dois sujeitos. (SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013). 

Mais recentemente, a definição de gênero passou a integrar o sexo. Isso 

significa que gênero integra, além da construção social para definir o que é 

masculino e feminino com elementos simbólicos que nada têm a ver com o sexo e a 

reprodução, a utilização desta simbologia para diferenciar e hierarquizar as relações 

entre os sexos. (CARVALHO, 2012; DA CONCEIÇÃO, 2009). 

 

O paradoxo é na realidade o fato de que as visíveis diferenças entre 
o corpo feminino e o corpo masculino, percebidas e construídas 
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segundo esquemas práticos da visão androcêntrica11, se tornam elas 
mesmas garantidoras indiscutíveis das significações e valores 
definidos por esta mesma visão: não é o falo (ou sua ausência) que é 
o alicerce desta visão de mundo, mas é esta visão de mundo - 
organizada segundo a divisão em gêneros relacionais, masculino e 
feminino - que  pode instituir o falo - símbolo representante da 
virilidade, do ponto de vista da honra masculina – e a diferença entre 
os corpos biológicos - fundamentada na diferença entre os sexos  -
em entendimento dos gêneros construídos como duas essências 
socialmente hierarquizadas. (BOURDIEU, 1988, p. 39, tradução 
nossa). 

 

Em uma visão ainda mais ampla, vislumbra o gênero como um elemento 

constitutivo das relações sociais que se articula com outras questões para explorar e 

refletir sobre as dimensões econômica e política na vida dos homens e das 

mulheres. Neste caso, o cruzamento do sexo com outras categorias de 

desigualdade como classe social, raça, etnia, idade configuram outras situações de 

gênero específicas. (CARVALHO, 2012; DA CONCEIÇÃO, 2009). 

O presente estudo se interessa na investigação das práticas desenvolvidas 

pelas empresas signatárias do WEPs para a promoção da igualdade de gênero no 

local de trabalho e, em particular, com respeito à representatividade das mulheres:] 

 

Os Princípios de Empoderamento das Mulheres, uma iniciativa 
resultante da parceria entre a ONU Mulheres e o Pacto Global das 
Nações Unidas (UNGC), oferece um conjunto de considerações que 
ajudam a comunidade empresarial a concentrar-se nos elementos 
chave para a promoção da igualdade de gênero no local de trabalho, 
no mercado de trabalho e na comunidade. (UNGC, 2011, p. 2). 
Na qualidade de líder na temática de gênero, a ONU Mulheres 
contribui com décadas de experiência para esse esforço de parceria 
com o Pacto Global. (UNGC, 2011, p. 2). 

 

Isto posto, é necessário colocar em evidência as definições de gênero, sexo e 

igualdade de gênero adotadas pelo WEPs. 

 

                                            
11Orientado pelo homem : androcentrismo é um termo definido em 1903 pelo sociólogo 

americano Lester F. Ward. Refere-se não apenas ao privilégio dos homens, mas 
também à forma com a qual as experiências masculinas são consideradas como as 
experiências de todos os seres humanos e tidas como uma norma universal, tanto para 
homens quanto para mulheres, sem dar o reconhecimento completo e igualitário à 
sabedoria e experiência feminina. 
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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. (UNGC, 2011, p. 11). 
O sexo engloba as características biológicas que definem os 
humanos como femininos ou masculinos. Esses conjuntos de 
características biológicas não são mutuamente exclusivos, uma vez 
que existem indivíduos que possuem características de ambos os 
sexos, mas essas características, em geral, diferenciam os humanos 
como femininos e masculinos. (UNGC, 2011, p. 11). 
A igualdade de gênero descreve 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. (UNGC, 2011, p. 11). 

 

Em função do presente estudo se interessar pelas práticas do WEPs, adotou-

se, assim como no WEPs, a definição que limita o gênero às relações entre homens 

e mulheres e não integra as questões de relações sociais que acumulam, entre 

outras, as desigualdades de raça, etnia, opção sexual e idade. 

A sociedade humana é composta de homens e mulheres e não se pode 

sonhar em resolver a questão da metade composta por mulheres ignorando a outra 

metade composta por homens sem integrar as relações entre os dois tanto na 

realidade social como na imagem que um tem do outro. (HOBSBAWM, 2015).  

 

1.2 DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E GÊNERO 

 

O presente item trata da evolução da representatividade das mulheres e dos 

homens no mercado do trabalho12  a partir da revolução industrial. Mesmo se a 

                                            
12A palavra trabalho na expressão Mercado de Trabalho, para o escopo deste estudo, é 

adotada como sinônimo de emprego que caracteriza no modelo capitalista o 
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construção das relações de gênero e a consequente desigualdade de tratamento 

antecedem este momento, o objetivo desta pesquisa é relatar como a separação 

provocada pela divisão sexual do trabalho13 entre cuidados domésticos14 e trabalho 

remunerado 15  impactou a representatividade atual da mulher no mercado de 

trabalho.  

É certo que as classes sociais não foram criações no capitalismo, pois este 

conceito analítico foi desenvolvido na fase pré-industrial. No entanto, ele se torna 

uma realidade histórica vivenciada com a aparição do capitalismo. Pode-se dizer 

que a revolução industrial promoveu uma clara divisão de classes entre os 

trabalhadores e os denominados capitalistas que detém a propriedade dos meios de 

produção. (HOBSBAWM, 2015).  

Além de promover a divisão entre classes com seus conflitos e notadamente 

com o desenvolvimento da consciência de classe, o fenômeno da industrialização 

criou uma divisão de trabalho pelo gênero. Atribuiu os cuidados domésticos à mulher 

e o trabalho remunerado ao homem. É importante lembrar que a classe operária 

vivia de certa forma sob a influência da classe alta hegemônica, uma vez que esta 

era a única cultura transmitida pela alfabetização. O mundo burguês do século XIX 

era essencialmente dominado pelos homens, inclusive levando os historiadores a 

ignorarem seriamente o papel das mulheres, incluindo Karl Marx. (HOBSBAWM, 

2015).  

Na era anterior à revolução industrial, a atividade produtiva era artesanal e 

manual e o trabalhador possuía um controle quase total do processo, desde a 

compra da matéria prima até a comercialização. No que tange às famílias 

camponesas, estas eram autossuficientes, produziam para sua sobrevivência, suas 

trocas eram praticamente realizadas com a natureza, o intercâmbio com a sociedade 

                                                                                                                                        
empregado assalariado. (DE OLIVEIRA e SILVEIRA, 2012). Exceto quando assinalado 
com outro significado. 

13Trabalho: Todo tipo de esforço e criação e pode ser adjetivado como trabalho rural, 
trabalho braçal, trabalho intelectual, trabalho escravo, trabalho artesanal, trabalho de 
parto, trabalho remunerado. (DE OLIVEIRA e SILVEIRA, 2012). 

14Cuidados Domésticos ou Trabalhos Domésticos ou Afazeres Domésticos, para fins 
deste estudo, são considerados como sinônimo de trabalho não remunerado e incluem 
a organização da vida quotidiana da família, o cuidado dos filhos e dos aspectos 
ligados a saúde e educação destes e, as tarefas domésticas. 

15 Trabalho Remunerado: sinônimo de emprego para escopo deste estudo, exceto 
quando assinalado com outro significado. 
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era praticamente nulo e não havia divisão do trabalho entre homens e mulheres. 

(HOBSBAWM, 2015).  

Para a maior parte da população rural, a mulher não era vista como 

financeiramente dependente do homem, uma vez que seu trabalho era reconhecido 

como essencial para a economia familiar. As mulheres camponesas eram tão 

dependentes ou subordinadas dos proprietários de terras quanto os homens. 

(FRASER, 2012).  

Os laços de relacionamento no seio da família rural não eram de 

subordinação, mas de interdependência. As relações entre o trabalho e o capital 

mudaram a visão da independência que passou a ser associada à capacidade de 

ganhar um salário suficiente para prover as necessidades da família. Essa 

independência dada ao homem trabalhador é ideológica. Ela se tornou possível 

graças a criação do papel do responsável pela unidade de fabricação. Ele passou a 

intermediar a relação entre o capitalista e o trabalhador. Esta intermediação trouxe a 

falsa sensação de independência vis-à-vis do proprietário dos meios de produção. O 

sistema se articulou de tal maneira que tanto juridicamente como politicamente a 

mulher foi colocada em situação de dependência, pois o homem trabalhador e 

portanto independente representava a família. Mesmo em situações onde a mulher 

trabalhava para complementar os ganhos necessários à sobrevivência da família, 

ela não tinha voz política e estava sob a tutela do homem. A associação de 

dependência ao gênero, que acontece na era industrial, cria uma visão pela qual a 

dependência é uma situação que se apresenta, por um lado, como adequada e 

preconizada para as mulheres e, por outro lado, como degradante e a evitar para os 

homens. (FRASER, 2012). 

Este tipo de discurso pode ser uma das origens das expressões utilizadas 

para julgar os homens que não ganham o suficiente para sustentar sua família como 

“você não é um homem de verdade”. Associou-se ao sexo masculino a capacidade 

de ganhar um salário suficiente para prover as necessidades da família, se um 

homem não é capaz de fazê-lo sua masculinidade é questionada. 

O modelo de organização do trabalho definido na era industrial criou a divisão 

sexual do trabalho adotando práticas que construíram o discurso que tem 

sustentado as relações de gênero no trabalho: 
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De acordo com uma visão estereotipada dos papéis de gênero, 
cabem, ao homem, o trabalho remunerado e a assunção de papéis 
relacionados com a esfera pública, tendo a única ou a mais bem 
remunerada profissão do casal. À mulher, cabem papéis articulados 
com a esfera do privado, da família e do lar, sendo de sua 
responsabilidade a organização da vida quotidiana da família, o 
cuidado dos filhos e dos aspectos ligados a saúde e educação e as 
tarefas domésticas. (NETO et al., 1999; GIDDENS, 2005; BRYM et 
al., 2006 apud SANTOS; ANTUNES, 2013, p. 41). 

 

No que diz respeito à situação das mulheres, antes da revolução industrial, a 

atuação destas não era limitada ao trabalho doméstico, muito pelo contrário, 

implicava numa carga de trabalho excessiva, uma vez que realizavam uma boa 

parte dos cuidados domésticos e participavam da produção. Com a era industrial, a 

participação da mulher no mercado de trabalho foi significativamente reduzida e 

concentrada em atividades no seio doméstico. (HOBSBAWM, 2015). 

Pode-se dizer que praticamente dois séculos após os primeiros passos da 

revolução industrial pouco mudou no que diz respeito à carga de trabalho da mulher. 

A alteração do mercado de trabalho causada pela globalização, apesar de acarretar 

uma estagnação da situação dos homens e abrir portas para a entrada da mulher 

neste mercado, não modificou muito a divisão sexual do trabalho. Os trabalhos 

domésticos continuam acarretando duplas jornadas para as mulheres. (HIRATA, 

2001). 

Segundo Fraser (2012),  ao mesmo tempo que o capitalismo industrial tornou 

o trabalho remunerado símbolo da independência, ele desvalorizou o trabalho 

doméstico e o tornou invisível e favoreceu o lugar da mulher como dependente.  E 

ainda, segundo Hirata (2001), isso acarretou duas consequências para as mulheres. 

Primeiramente, continuam sendo prioritariamente responsáveis pelos afazeres 

domésticos mesmo tendo um trabalho remunerado. Em segundo lugar, as condições 

para entrada das mulheres no mercado de trabalho apresentaram mundialmente 

características que as levam a ter uma participação nos empregos mais precários e 

vulneráveis. 

No Brasil, segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2014), de 

acordo com o (GRÁFICO 1) as mulheres trabalham praticamente 11 horas por 

semana a mais do que os homens nos afazeres domésticos enquanto estes 
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trabalham 6 horas por semana a mais nas atividades do trabalho principal 16. Em 

consequência, as mulheres encaram cinco horas a mais de trabalho total por 

semana do que os homens, o que representa mais de meia jornada por semana.  

 

Gráfico 1 – Média de horas semanais de trabalho principal, em afazeres domésticos e total 
das pessoas de 16 anos ou mais de idade por sexo, segundo grandes regiões 2013 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: dados do IBGE (2014) 

 

O papel da mulher na era pré-industrial era bem diferente no que diz respeito 

ao trabalho e as lutas sociais. As mulheres tinham participação nas lutas como parte 

da plebe. Neste período, homens e mulheres batalhavam lado a lado. A divisão 

sexual do trabalho entre afazeres domésticos não remunerado e trabalho externo 

remunerado, assim como a introdução da classe proletária, levou as mulheres a 

ocuparem um novo papel: os homens saiam de casa para trabalhar e prover 

financeiramente a família, às mulheres cabia o papel de esposa do proletário com 

atribuições de cuidar da casa e das pessoas desta casa. A mulher só trabalhava fora 

de casa antes do casamento ou quando o marido era mal remunerado e seu ganho 
                                            

16Trabalho principal: trabalho remunerado, mas não obrigatoriamente emprego.  
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não era suficiente para prover as necessidades da família, ou ainda, quando ficava 

viúva ou se separava. Mesmo na representação sindical, as mulheres que 

trabalhavam não eram bem-vindas, pois eram vistas como uma fonte de 

concorrência desleal e um verdadeiro risco no padrão de vida dos trabalhadores, 

uma vez que trabalhavam com remunerações muito mais baixas. Desta forma, o 

papel político da mulher do povo, que era natural ao lado do homem foi 

desaparecendo e sendo substituído pelo da esposa do proletário. Não obstante, o 

movimento operário, cujas lutas criavam o melhor ambiente do século XIX para as 

mulheres evoluírem como ser humano, se desenvolverem em liderança e como 

ativistas na vida política, criou um paradoxo ao excluí-las desse ambiente que lutava 

pela igualdade e emancipação ao confiná-las ao papel de responsável pelos 

cuidados domésticos, presas em casa e subordinadas ao homem. (HOBSBAWM, 

2015). 

Desta forma, pode-se dizer que os movimentos da era industrial, tanto o 

burguês, como o sindicalista operário, eram liderados pelos homens e as mulheres 

eram assim excluídas da vida pública. (HOBSBAWM, 2015).  

Com a atribuição do trabalho doméstico às mulheres e o de provedor ao 

homem, construiu-se um discurso no qual restava como objetivo para ela sonhar 

com um bom casamento, parar de trabalhar fora de casa e ser financeiramente 

sustentada pelo marido, uma vez que o trabalho realizado em casa não merecia 

remuneração. As relações desenvolvidas no século XIX criaram no mundo proletário 

um discurso inconsciente desta divisão sexual do trabalho que perseguiu a entrada 

da mulher na indústria do século XX. O discurso que hoje ampara os movimentos 

que valorizam a necessidade de empoderar a mulher no mercado de trabalho, como 

se ela fosse um ser desprovido de capacidade própria, é construído com base nesta 

organização criada a partir da revolução industrial e própria ao sistema de 

exploração econômica seja este capitalista ou socialista. A divisão sexual do 

trabalho não tem nenhum amparo científico sobre as diferenças biológicas 

relacionadas ao gênero. A mulher do povo que puxava e liderava movimentos era 

capaz e empoderada. Esta mulher foi transformada no apêndice do operário e 

consequentemente subordinada ao homem. 
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Segundo Fraser (2012), na teoria crítica da sociedade elaborada por 

Habermas17, existem questões do implícito no domínio do gênero que perpetuam o 

lugar da mulher no seio da família executando trabalhos domésticos e não 

remunerados. Um exemplo citado é o papel atribuído pelas sociedades capitalistas 

ao trabalhador. Este papel é masculino e, o homem sai todo dia de sua casa para ir 

a um lugar de trabalho remunerado e voltar com uma remuneração que seja 

suficiente para o sustento dele, dos filhos e da esposa. O salário não é construído 

como uma remuneração individual, mas familiar. Essa prática além de confirmar o 

lugar da mulher no seio da família é apontada como uma legitimação para se pagar 

salários inferiores às mulheres quando elas realizam trabalhos remunerados 

idênticos ou comparáveis aos dos homens. 

Outra questão apontada por Fraser (2012) é a visão de Carole Pateman18 

sobre como abordar a questão da mulher com respeito ao trabalho remunerado: o 

problema não é que a mulher esteja ausente do mercado de trabalho, mas sim como 

ela está presente de maneira diferente do homem. À mulher foram disponibilizados 

os trabalhos remunerados nas áreas de serviço feminizadas e sexualidades com 

atributos ditos femininos, como por exemplo, secretária, empregadas domésticas, 

vendedoras, prostitutas, aeromoças, enfermeiras, professoras de ensino 

fundamental, puericultoras. As mulheres foram assimiladas pelo mercado de 

trabalho como trabalhadoras de baixo status, com competências de baixo nível e 

baixa remuneração. Estão em posições de subserviência e sujeitas ao assédio 

sexual. 

Segundo Hirata (2001), as condições de precariedade e vulnerabilidade que 

acompanharam a inserção mais abundante das mulheres no mercado de trabalho 

com o fenômeno da globalização a partir dos anos 90 podem servir de experimento 

para generalizar essas condições por meio de pressão sobre os salários ou mesmo 

substituir o modelo predominante até então. Modalidades de flexibilização do 

trabalho, como por exemplo, o tempo parcial adotado nos países do norte e o 

informal no sul, contribuem com a precarização e vulnerabilização das mulheres 

                                            
17Filósofo e sociólogo alemão membro da Escola de Frankfurt que deu origem a Teoria 

Crítica é considerado um dos mais importantes intelectuais contemporâneos.  
18Teórica política e feminista de origem britânica, doutora pela Universidade de Oxford 

professora no Departamento de Ciência Política da Universidade da Califórnia em Los 
Angeles (UCLA) desde 1990, nomeada membro da Academia Britânica em 2007. 
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uma vez que são majoritariamente adotados por estas com salários reduzidos de 

maneira desproporcional à redução do tempo de trabalho, além de não incluírem 

nem planos de formação, nem de carreira. 

No que tange à participação no mercado de trabalho, de acordo com a 

(FIGURA 1), as mulheres representam no Brasil 43,6% da população 

economicamente ativa e 42,6% da população ocupada, assumindo 43,5% dos 

empregos informais. No que concerne aos salários, as mulheres ganham 24,8% 

menos que os homens no trabalho formal e 34,5% no trabalho informal. 

Percebe-se que a mulher continua sendo explorada pelo sistema, mesmo que 

ela não seja mais a única a se encarregar dos afazeres domésticos, a 

responsabilidade dos cuidados domésticos recai integralmente sobre ela e dificulta 

sua participação no mercado de trabalho com igualdade de oportunidades. 

 

Figura 1 – Indicadores estruturais do mercado de trabalho 2013 

 

Fonte: IBGE (2014) 

 

Segundo o relatório de 2016 da Grant Thornton International Business, as 

mulheres ocupavam no Brasil 19% dos cargos de alta liderança enquanto a média 

mundial é 24% como apresentado no (GRÁFICO 2). Ainda no (GRÁFICO 2), pode-
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se visualizar que um terço das empresas no mundo não possuem nenhuma mulher 

em cargos de alta liderança. A Rússia lidera o avanço das mulheres nos cargos 

sêniores e de alta responsabilidade. Neste país, 45% destes cargos são ocupados 

pelo gênero feminino. (GTI, 2016). 

 

Gráfico 2 – Mulheres em cargo de Liderança Sênior (em %) 

 

Fonte: GTI (2016) 

 

O escopo do presente estudo se interessa às associações que a era industrial 

construiu em torno da liderança em função do gênero. O papel de líder foi 

absolutamente associado ao gênero masculino. Como é sabido, um dos estilos de 

liderança recebe o nome de “paternalista”. Modelo pelo qual o poder, quando 

associado à vontade de fazer bem aos outros, é diretamente ligado à figura paternal 

ou de irmão mais velho. (FREITAS, 2008). 

As mulheres precisam se debater com estes discursos “há séculos 

institucionalizados, a fim de suplantar as barreiras implantadas pelo patriarcalismo, 

revelando um caminho tortuoso para a ascensão feminina”. (SANTOS; ANTUNES, 

2013, p. 38). 

A construção social baseada no sexo identificou o gênero como elemento 

constitutivo das relações sociais. Também colaborou com a divisão sexual do 
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trabalho no que tange à capacidade de liderar ao permitir a associação dos atributos 

ditos de comando ao gênero masculino. Deste fato, deixou para as mulheres 

somente características que permitem considerá-las incapazes de assumir cargos 

de comando, delimitando assim os papéis que poderiam ser assumidos pelas 

mulheres nas corporações. 

 

A mulher no mercado de trabalho está cingida por complexidades 
formatadas a partir de construções e processos sócio-históricos que, 
ao longo do tempo, estabeleceram estereótipos e alimentaram a 
ideia de dominação dos homens sobre as mulheres, reforçando a 
submissão sexual, econômica e política destas em relação àquelas. 
(SANTOS; ANTUNES, 2013, p. 40). 

 

As mulheres que ascendem aos postos de liderança desenvolvem de maneira 

mais evidente os atributos estereotipados como pertencentes ao sexo masculino na 

construção do gênero, como por exemplo, assertividade, agressividade, vigor, 

orientação para tomada de decisões estratégicas, visão analítica e racional, controle, 

ousadia, ambição, independência. Esta atitude percebida como uma masculinização 

do sexo feminino é muito criticada e leva a mulher a sofrer ainda mais discriminação 

no topo da pirâmide enquanto os homens com estas características afirmadas levam 

vantagem nas organizações que são elas mesmas masculinizadas. Percebe-se que 

este discurso baseado nas relações de gênero é muito mais apropriado para explicar 

a atual representatividade das mulheres nos cargos de liderança que o sexo. Este 

discurso demanda características ditas tipicamente masculinas, por exemplo 

assertividade, para uma pessoa ter sucesso em cargos de liderança  e ao mesmo 

tempo rejeita as mulheres que adotam estas características. (SANTOS; ANTUNES, 

2013; EAGLY; CARLI, 2007). 

Ou ainda, as mulheres que alcançam sucesso nas áreas predominantemente 

masculinizadas, como por exemplo executivos de alto escalão, ministros 

governamentais, presidência de um país, recebem automaticamente uma etiqueta 

de não bem sucedidas na vida doméstica destinada às mulheres: acabam se 

divorciando, se casam tarde, não educam bem os filhos. Por mais que estes fatos 

possam de fato ocorrer em alguns casos, não existe nenhuma observação e análise 

sobre as verdadeiras causas, elas são automaticamente atribuídas ao fato de não se 

comportarem como verdadeiras mulheres. O inverso também é verdadeiro, associa-
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se o sucesso na vida doméstica com a renúncia parcial ou total do sucesso 

profissional. (BOURDIEU, 1988). 

Incluir a mulher no mercado de trabalho significa repensar as relações entre 

os sexos tanto na realidade social quanto na imagem de cada um. (HOBSBAWM, 

2015). 

A condição estrutural de gênero em que as mulheres também participam 

como vítimas e como colaboradoras as transforma em hospedeiras deste paradigma 

da divisão do trabalho. De certa forma elas fazem parte da confirmação das práticas 

que sustentam o discurso da divisão do trabalho em função do gênero ao incentivar 

atitudes de dominação masculina na educação e nos relacionamentos. Assim, esta 

reflexão deve incluir as práticas adotadas pelas próprias mulheres e que confirmam 

este modelo, como por exemplo, resistir a entrada dos homens na esfera doméstica. 

(FREITAS, 2013). 

 

1.3 DEPENDÊNCIA DA MULHER 

 

Este item destina-se a abordar do ponto de vista das mulheres suas 

dificuldades, avanços e consequências dos movimentos sobre a evolução do papel 

da mulher na sociedade e particularmente no mundo do trabalho. O objetivo é 

retraçar as dificuldades que as mulheres encontram na busca de sua emancipação e 

na sua representatividade no mercado de trabalho. O pano de fundo desta análise  é 

o discurso capitalista que suporta as relações de gênero em cada fase econômica 

após a revolução industrial. 

O mercado de trabalho capitalista foi idealizado e subordinado à família 

nuclear19 que, por sua vez, foi ela mesma idealizada sob dominação masculina. 

Tanto o papel do homem provedor da família, como o papel da mulher dependente 

deste provedor e responsável pelos afazeres domésticos, contribuem de maneira  

intrínseca a perpetuar os atributos de gênero fundamentados pelo sistema capitalista. 

A polaridade estabelecida, por exemplo, entre trabalho remunerado atribuído ao 

homem e a educação dos filhos atribuída às mulheres, não respeita nenhuma lógica 

                                            
19 Historicamente, a família nuclear tem sido a unidade familiar predominante na 

sociedade ocidental, é composta por um casal heterossexual e seus filhos e, 
representa uma unidade social financeiramente viável. (FRASER, 2012).  



44 

 

 

de conteúdo para determinar este último como trabalho não remunerado. Esta 

diferenciação é ideológica e é uma das formas modernas de legitimar a dominação 

das mulheres e sua participação diferenciada no mercado de trabalho capitalista. 

(FRASER, 2012). 

 

A dominação masculina é intrínseca ao capitalismo clássico, e não 
acidental, uma vez que a estrutura institucional desta organização 
social é realizada por meio dos papéis de gênero. Resulta que nós 
não podemos compreender corretamente as formas de dominação 
masculina em jogo se nós as considerarmos como formas de 
desigualdade de status pré-modernas que persistiriam. Muito pelo 
contrário, na análise de Habermas, elas são intrinsecamente 
modernas, pois elas se apoiam, por um lado, na distinção entre 
trabalho remunerado e Estado e, por outro lado, em trabalhos 
domésticos e tarefas de educação dos filhos. Conclui-se que uma 
teoria crítica das sociedades capitalistas requer categorias sensíveis 
ao gênero. (FRASER, 2012, p. 56, tradução nossa). 

 

Desta forma, a representatividade da mulher depende de uma mudança desta 

organização do sistema capitalista para alterar as relações de gênero impostas pela 

influência deste sistema econômico na vida da família. As relações entre as esferas 

doméstica, econômica, pública e estatal precisam deixar o âmbito dos atributos de 

gênero.  

Os movimentos feministas buscam modificar esta situação lutando contra as 

desigualdades de gênero. Inicialmente, as lutas da primeira onda destes 

movimentos, que se situam nos séculos XVIII, XIX e primeira metade do século XX, 

estavam relacionadas com as questões civis e políticas, denunciavam as 

desigualdades de gênero ao mesmo tempo em que procuravam contribuir para um 

projeto de uma sociedade mais justa e igualitária. (FRANÇA e SILVESTRE, 2011). 

Por exemplo, um movimento historicamente conhecido deste período é o das 

sufragistas que iniciaram na Inglaterra a luta pelo voto feminino. Tornar o voto da 

mulher possível era uma forma de desvincular sua subordinação e dependência do 

homem.  

A segunda onda do movimento feminista está associada às ideias e ações 

dos movimentos de liberação feminina iniciados na década de 1960 cuja luta 

essencial era a igualdade legal e social para as mulheres. As feministas deste 

período iniciaram o movimento que questionava a dominação masculina nas 

sociedades capitalistas do pós-guerra. As lutas feministas deste período estavam 
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associadas muitas vezes aos movimentos sociais que queriam destruir o imaginário 

coletivo da sociedade sobre um modelo capitalista associado ao bem que na 

realidade servia para ocultar a desigualdade de gênero e as injustiças sociais. 

(FRASER, 2012). 

Atualmente os movimentos feministas vivem a fase iniciada na década de 

1990 denominada de terceira onda. O movimento vive um novo folego que havia 

sido, não se sabe como exatamente, um pouco abafado pelas forças do 

neoliberalismo. Vive-se a busca dos imaginários femininos e a avaliação destes para 

maximizar o potencial de emancipação. (FRASER, 2012). 

Para o foco desta pesquisa não são abordadas as teorias feministas radicais 

que “entendem a agressividade, violência, dentre outros atributos tradicionalmente 

relacionados ao masculino, como inatos” (SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013, p. 

607) ou ainda que acredita e “constrói uma visão de que todas as mulheres são 

eternas vítimas” (SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013, p. 606). Esta visão do 

feminismo radical impossibilitaria totalmente o foco deste estudo que é compreender 

como se constrói a representatividade das mulheres nas empresas sob a ótica que 

busca restaurar o poder das mulheres para assumirem seu papel como seres 

humanos dotados da mesma inteligência que os homens. Este estudo se interessa 

também pelas teorias feministas que “buscam construir uma cooperação entre 

homens e mulheres e não são anti-homens como as teorias radicais feministas” 

(SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013, p. 607). A autora deste estudo concorda com 

Souza, Corvino e Lopes quando afirmam que “neste exato momento o conceito de 

feminismo se desloca para além das mulheres e não se aplica somente a elas, mas 

também aos homens” (SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013, p. 607). 

Uma vez que trata das relações de gênero no mercado de trabalho, o 

presente estudo adotou principalmente a abordagem teórica dos movimentos 

feministas marxistas. Esta abordagem vem apoiar o entendimento da influência do 

capitalismo na construção das relações de gênero no mercado de trabalho e 

amparar a análise sobre como as empresas tratam a desconstrução das relações de 

gênero segundo os princípios propostos pelo WEPs para buscar a igualdade de 

gênero. Segundo Cerchiaro, Ayrosa e Zoauin (2009), a abordagem teórica dos 

movimentos feministas marxistas parte do princípio de que são as relações sociais 

que influenciam nossos comportamentos e a mulher vive uma relação dupla de 
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opressão, a das classes socais e a do sexo, em prol do bem coletivo chamado 

capitalismo. Desta forma, a eliminação das relações de gênero pode contribuir com 

a eliminação das desigualdades. Esta visão colabora com a visão do 

Desenvolvimento Sustentável pela qual a igualdade de gêneros é peça chave na 

eliminação da pobreza (SACHS, 2009). 

Segundo Marx20 (2003 citado por CERCHIARO; AYROSA e ZOAUIN, 2009, p. 

656), não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas sua 

existência social que determina sua consciência. 

Apesar dos movimentos da primeira onda dos movimentos feministas, o 

modelo do Estado intervencionista proposto nos anos 1926 veio reiterar a 

dominação masculina. Por meio do “Estado-Providência 21 europeu”, o estado passa 

a ter um papel na gestão das crises com a criação das prestações sociais para 

compensar os sindicatos e movimentos sociais. Por um lado, o maior cliente da 

proteção social associada aos fracassos familiares são as mulheres, particularmente 

as idosas, as pobres e as mães solteiras. Por outro lado, os homens são os clientes 

do sistema de seguro social associado ao trabalho remunerado e pelo qual o que 

recebem como seguro desemprego e aposentadoria é considerado como um direto 

e retorno das contribuições financeiras que fizeram. Apesar deste sistema permitir a 

independência da mulher com relação ao homem, ele perpetua a dependência da 

mulher modernizando-a sob a forma da dependência de um Estado dominado pelo 

androcentrismo. (FRASER, 2012). 

O período pós segunda guerra mundial veio outorgar às mulheres europeias 

uma oportunidade de viver a independência financeira e demonstrar o caráter 

equivocado do lugar que lhes foi atribuído no sistema capitalista, pois elas tiveram 

que concatenar a educação dos filhos com o trabalho remunerado. (FRASER, 2012).  

Esta experiência do pós guerra veio colocar em evidência a necessidade de 

mudanças na atribuição de papéis pelo gênero, tanto nos afazeres domésticos 

quanto no trabalho remunerado, para permitir uma construção igualitária da 

representatividade da mulher no mercado de trabalho. 

                                            
20 MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 
21Estado que assume as funções de bem estar com o objetivo de assegurar proteção 

social, justiça social e assistência social por meio de mecanismos complexos de 
redistribuição da riqueza. (FRASER, 2012). 
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Os movimentos feministas são movimentos que visam à conquista de novas 

relações emancipatórias necessitando a ressignificação social do corpo feminino e a 

revisão da distribuição de resultados. Uma verdadeira oportunidade para confrontar 

o sistema econômico capitalista como determinante das relações sociais. (FRASER, 

2012). Estes movimentos precisam lutar para politizar suas causas e torná-las 

necessidades da sociedade como um todo.  

Para Fraser (2012) as questões de gênero associadas às causas feministas 

são impactadas pela maneira como as sociedades do capitalismo tardio22 identificam 

as necessidades a serem assumidas pelo Estado-Providência. A definição do que 

deve ser discutido politicamente e amparado pelo Estado passa pelo crivo das 

instituições domésticas e econômicas que são elas mesmas subordinadas a 

dominação masculina. Desta forma, muitas das questões de gênero podem ser 

tratadas de maneira a servir os interesses do dominador. Por exemplo, a questão da 

educação dos filhos, pode ser visualizada como um problema doméstico e manter a 

mulher na função de educadora dos filhos ou como uma questão econômica para a 

qual é necessário desenvolver uma solução para a guarda dos filhos durante a 

ausência das mães e dos pais para trabalhar. Os movimentos feministas atuais têm 

politizado e revisto o significado de várias questões, inclusive criando novas 

apelações para colocar no seio da sociedade questões da dominação masculina que 

precisam ser modificadas para responderem às necessidades da igualdade de 

gênero. A título de exemplo, Fraser (2012) cita o sexismo, o assédio sexual, o 

estupro conjugal, o  estupro por um conhecido, o estupro em relação amorosa, a 

segregação sexuada do mercado de trabalho, a jornada dupla, a violência conjugal. 

A mudança de apelação mudou o lugar de debate destas questões nos países do 

ocidente, retirando-as da esfera familiar e trazendo-as para as discussões 

politizadas. Como veremos no item 3.4, a violência conjugal contra a mulher, por 

exemplo, foi um dos pilares adotados pelo governo brasileiro nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio23 (ODM). Este posicionamento da questão colocou-a no 

seio da responsabilidade civil e permitiu a criação de novas leis ou o endurecimento 

das penas para punir a violência conjugal. 

                                            
22O capitalismo tardio é a fase que se inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial. 
23Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são amplamente expostos no capítulo 1, 

item 1.4. 
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A luta feminista se debate desde seu início na transformação das 

necessidades das mulheres em questões sociais com o objetivo de obter o apoio do 

Estado, tanto do ponto de vista da criação de leis, por exemplo contra a violência 

conjugal, como financeiro criando mecanismos, por exemplo, para cuidar da 

educação dos filhos durante sua permanência no trabalho. Passar o tratamento 

destas questões do âmbito econômico para o doméstico pode significar um 

direcionamento que servirá os interesses da dominação masculina.  

A visão americana sobre a independência e dependência individual 

caracterizou esta última como algo pejorativo e degradante. A independência era 

vista como uma questão de caráter pessoal, pois representa a capacidade do 

indivíduo para receber a remuneração que traz essa independência. Com o 

desenvolvimento dos sistemas de proteção social pelo Estado criou-se ainda um 

nível mais degradante de dependência para a mulher relacionado com a utilização 

destes benefícios sociais. A dependência era boa quando a mulher dependia do 

marido e degradante quando dependia dos subsídios socais. Esta visão teve um 

papel importante na disposição dos movimentos feministas e acirraram a luta pela 

independência das mulheres. (FRASER, 2012). 

Com a era pós-industrial 24 vários fatores vieram contribuir com uma evolução 

da visão da independência. Até a segunda guerra mundial a dependência coletiva, 

na qual a mulher e filhos dependiam do homem era vista como legítima. A ascensão 

das mulheres aos direitos cívicos e políticos tornou a dependência e subordinação 

ao marido ilegítima. A desindustrialização da economia americana transformou o 

sonho do salário coletivo para prover a família. É o indivíduo que se torna o centro e 

assim os salários se tornam sucessos individuais e passam a ser calculados para 

prover a vida individual. Esta situação torna inviável a vida de muitas famílias com 

um único salário. O divórcio se torna algo comum. Graças aos movimentos 

feministas e dos homossexuais novas composições de família são possíveis e 

tornam a figura do homem provedor questionável. Não existe mais conotação 

positiva de dependência. Todo mundo deve trabalhar e se assumir. As mulheres 

precisam lutar pelo seu salário. A crise de empregos masculinos e a entrada 

                                            
24A era pós-industrial é historicamente posicionada após a segunda guerra mundial. 

(FRASER, 2012). 
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massiva das mulheres no mercado de trabalho dá início a mudanças nas relações 

de gênero no trabalho. (FRASER, 2012). 

Esta passagem para a valorização da independência não veio com cartilha 

para mudar os preceitos das relações de gênero na qual a sociedade capitalista foi 

fundamentada. Ademais, criou-se uma dicotomia difícil de ser gerenciada. Por um 

lado, a dependência era vista como uma imaturidade das mulheres. Por outro lado,  

deveriam assumir um papel relativamente independente. Esta nova construção 

social do papel do indivíduo e esta dicotomia sobre a dependência levou os 

movimentos feministas a se preocuparem com a reavaliação do papel das mulheres. 

“A dependência psicológica se torna o alvo de uma parte das feministas da segunda 

onda (FRASER, 2012, p. 138, tradução nossa)”, fase do movimento que percebe as 

desigualdades culturais e políticas das mulheres como intrinsecamente ligadas e 

incentivou as mulheres a entenderem os aspectos pessoais de suas vidas. 

 

A ordem geral que é em desaparição vem da era industrial do 
capitalismo e reflete o mundo social de sua origem. Este mundo era 
articulado em torno do ideal da remuneração familiar e estava 
centrado nas famílias nucleares heterossexuais sob a autoridade do 
homem. A subsistência da família era retirada dos ganhos que o 
homem realizava no mercado de trabalho. (FRASER, 2012, p. 153-
154, tradução nossa). 

 

A era pós-industrial criou uma dinâmica pela qual a mulher precisa e deve 

encontrar um trabalho ao mesmo tempo que continua responsável pela tarefa 

invisível dos afazeres domésticos: “a vida em família em tempo integral das mães 

tornou-se um privilégio que é comprado, não um direto que as mulheres pobres 

pudessem reclamar” (FRASER, 2012, p. 146, tradução nossa).   

Apesar da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e das lutas 

feministas, o ideal criado pelo capitalismo para a mulher não mudou tanto assim. 

Tem-se por um lado mulheres lutando por igualdade de oportunidades no mercado 

de trabalho e, por outro lado, mulheres correndo atrás deste ideal da mulher que 

dedica seu tempo integralmente para cuidar da vida da família. Torna-se importante 

entender como estas questões afetam a representatividade das mulheres nas 

empresas para entender se as escolhas, tanto individuais como coletivas, 

independem do gênero e, quais práticas favorecem escolhas independentes das 

questões de gênero. 
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Quando o Pacto Global cria objetivos do desenvolvimento sustentável 

convidando as empresas para resolverem os problemas econômicos, ambientais e 

sociais do mundo, causados por elas mesmas com a exploração predatória e a 

distribuição de resultados discriminatória, estaria definindo e afirmando que o 

sistema capitalista deverá prover por ele mesmo as situações imprevistas do mundo 

dos trabalhadores. Segundo Fraser (2012), parte desta responsabilidade seria do 

Estado. 

 

Um novo mundo de produção econômica e reprodução social está 
surgindo onde os empregos são menos estáveis e as famílias mais 
variadas. Mesmo se não podemos saber qual a forma definitiva, uma 
coisa ao menos está clara: este mundo não precisará de menos que 
o anterior de um Estado-Providência para proteger as pessoas dos 
imprevistos. (FRASER, 2012, p. 156, tradução nossa). 

 

E desta forma, no que concerne aos objetivos relacionados à igualdade de 

gênero o capitalismo que criou a divisão sexual do trabalho deveria não somente 

interpretar as necessidades levantadas pelas causas feministas e pela nova ordem 

social como encontrar soluções para as mesmas. Urge entender como as empresas 

estão abordando a questão tanto do ponto de vista do interesse que as move como 

das práticas que adotam para entender sua contribuição real à mudança do 

panorama das relações hierarquizadas em função do gênero.  Outro ponto relevante 

é o entendimento da parte de responsabilidade que seria atribuída ao Estado.  Por 

exemplo, como a educação prepararia mulheres para escolhas independentes do 

gênero? 

Os movimentos feministas e homossexuais trouxeram mudanças no que 

concerne à família nuclear convencional. Esta não é mais representada 

obrigatoriamente por um homem e uma mulher e descaracterizou o homem provedor 

e a mulher do lar.  É evidente que este percurso abriu espaço para a mulher entrar 

no mercado de trabalho. No entanto, a situação ainda não é igualitária em termos de 

oportunidades de postos e salários. Mas o movimento que se ocupa da 

representatividade das mulheres no mercado de trabalho existe e muita coisa 

acontece e, mesmo se forem mais falácias do que ações, é preciso entendê-lo para 

acompanhar os objetivos implícitos e os possíveis ganhos efetivos. 
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Também fica aberta a questão sobre uma possível intenção do sistema 

capitalista com um reposicionamento das reivindicações feministas no plano 

doméstico ou econômico. Por exemplo, se o cuidado dos filhos passa de uma 

questão econômica para doméstica seu tratamento pode levar à transformação da 

necessidade reivindicada pelas mulheres e manter as relações de gênero. Quando 

tratada como questão econômica espera-se que as empresas ou o Estado tragam a 

solução. Quando tratada no âmbito doméstico a solução fica sob responsabilidade 

da família e prepondera a relação de gênero deixando a cargo da mulher cumprir 

este papel ou encontrar outra solução. 

Torna-se assim evidente a necessidade de acompanhar este movimento que 

coloca as questões das lutas feministas em lugares que podem abafar os 

movimentos que buscam as mudanças das relações de gênero para servir 

interesses do sistema capitalista que até então alimentou a perpetuação da 

dominação masculina. 

 

Quais critérios deveriam apoiar uma teoria da justificação da 
interpretação? Existe, segundo meu ponto de vista, dois tipos 
distintos de considerações que esta teoria deve conter e equilibrar. 
Em primeiro lugar, as considerações processuais que foram 
adotadas sobre os processos sociais para construir as interpretações 
que respondem às necessidades. Por exemplo, qual o nível de 
inclusão ou exclusão dos diferentes discursos sobre a necessidade 
analisada? Qual o nível de igualde e hierarquização das relações 
entre os diferentes interlocutores? Geralmente, as considerações 
processuais declaram que as melhores interpretações são aquelas  
que preservam após o processo de comunicação os ideais de 
igualdade e equidade da democracia. As considerações sobre as 
consequências são igualmente legitimas para justificar a 
interpretação das necessidades. Isto supõe a comparação de efeitos 
de distribuição das diferentes interpretações. Por exemplo, uma 
interpretação adotada por uma larga maioria coloca algum grupo em 
desvantagem com respeito à outros? (FRASER, 2012, p. 110, 
tradução nossa). 
De maneira geral, as  considerações sobre as consequências 
declaram que a melhor interpretação das necessidades é aquela que 
não deixa em desvantagem nenhum dos grupos. (FRASER, 2012, p. 
110, tradução nossa). 

 

Segundo Fraser (2012), a igualdade plena entre homens e mulheres não será 

alcançada por meio de programas sociais sem uma ressocialização do homem 

capaz de desmantelar efetivamente a divisão sexual do trabalho. “O feminismo não 
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se aplicaria apenas às mulheres e deve ajudar tanto homens quanto mulheres a se 

emanciparem” (SOUZA, CORVINO e LOPES, 2013, p. 607). 

Com um Estado cada vez mais invadido pelo mundo capitalista por meio dos 

lobbies ou mesmo pelos representantes do povo cada vez mais próximos dos 

interesses capitalistas, o sistema está de alguma forma amarrado ao capital.  

Fazer as empresas assumirem esta responsabilidade pode ser uma 

contribuição viável ou mesmo incontornável. Afinal, a mulher cuidou da reprodução 

dos trabalhadores que mantem o sistema capitalista sem ser remunerada. Com a 

nova ordem social e as conquistas dos movimentos feministas, a mulher pode 

decidir não reproduzir mais os futuros trabalhadores. Ela pode assumir a opção de 

lutar por uma carreira. O sistema capitalista tem interesse em cuidar dos anseios 

feministas para evitar o risco de colocar em colapso sua própria existência. 

As feministas se debatem desde o movimento da primeira onda sobre como 

alcançar a equidade. Quiçá por meio do tratamento das mulheres exatamente como 

os homens são tratados. Quiçá pela diferença que implica tratá-las em função das 

diferenças que existem entre os dois sexos. As discussões terminam sempre em 

impasse, pois a polaridade engendrada por estes duas aproximações recaem 

respectivamente no favorecimento do homem como modelo ou das noções 

essencialistas da feminilidade. Em ambas, as mulheres se encontram em 

desvantagem. Segundo Fraser (2012), é necessário uma visão de onde se quer 

chegar, assim como das diferentes variáveis que permitem avaliar os diferentes 

meios para alcançar os objetivos definidos. Com base na sua análise em busca de 

resposta para a definição das funções de um novo Estado – Providência, Fraser 

(2012) propõe uma conceituação para tratar a equidade levando em conta os 

aspectos do tratamento de ambos os sexos com igualdade, da integração das 

diferenças e de toda questão que seja relevante para o assunto. Para isto Fraser 

apoia sua reflexão em 7 princípios:  

 

A luta contra a pobreza 25: princípio mais importante das prestações 
sociais é combater a pobreza. Esta questão é ainda mais 
fundamental para a equidade entre homens e mulheres hoje, após a 
remuneração familiar, a taxa de pobreza é elevada nas famílias onde 
as mães educam sozinhas seus filhos, e que a probabilidade para as 

                                            
25Em itálico no texto original 
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mulheres e crianças americanas de viverem em famílias desta 
formação cresceu consideravelmente. (FRASER, 2012, p. 160-161, 
tradução nossa). 
A luta contra a exploração 26: as medidas de luta contra a pobreza 
são importantes por elas mesmas, mas tem também um outro 
objetivo de base que é impedir a exploração dos mais fracos. 
(FRASER, 2012, p. 161, tradução nossa). 
A igualdade de tempo livre 27: outro tipo de igualdade fundamental 
para a equidade entre homens e mulheres tange o tempo livre. A 
urgência deste ponto se faz sentir, ainda mais após o abandono da 
remuneração familiar, pois uma quantidade importante de mulheres, 
e poucos homens, efetuam ao mesmo tempo trabalho remunerado e 
o trabalho de cuidados, e as mulheres sofrem de maneira 
desproporcionada de uma “pobreza em tempo” 28 . Uma recente 
pesquisa britânica aponta que 52% das mulheres entrevistadas, 
contra 21% os homens, “se sentiam cansadas a maior parte do 
tempo”29.  (FRASER, 2012, p. 164, tradução nossa). 
A igualdade de remuneração 30: uma forma de igualdade capital para 
a equidade entre homens e mulheres toca a distribuição de 
remuneração real por cabeça. Ela é urgente hoje, após a 
remuneração familiar, os ganhos das americanas representam 
apenas 70% do dos americanos. (FRASER, 2012, p. 163, tradução 
nossa). 
A igualdade de respeito 31: a urgência deste tipo de igualdade se faz 
sentir, ainda mais após o abandono da remuneração familiar, uma 
vez que a cultura pós-industrial representa quotidianamente as 
mulheres como objetos sexuais destinados ao prazer dos homens. 
(FRASER, 2012, p. 165, tradução nossa). 
A da luta contra a marginalização 32: um Estado – Providência que 
satisfizesse todos os princípios acima, poderia muito bem funcionar 
de maneira a marginalizar as mulheres. Por exemplo, apropriando a 
distribuição de quantias generosas da proteção social às alocações 
ligadas a maternidade tornaria as mulheres independentes, ao abrigo 
das necessidades, descansadas e respeitadas, mas confinadas à 
esfera domestica separada, sequestrada da vida social mais ampla. 
(FRASER, 2012, p. 163, tradução nossa). 
A da luta contra o androcentrismo33: um Estado – Providência que 
satisfizesse um grande número de princípios como os citados acima 
poderia continuar sempre consagrando  normas de gênero 
insuportáveis. Por exemplo, poderia endossar a perspectiva 
androcêntrica que diz que os modelos de vida atuais dos homens 
representam a norma humana e que as mulheres deveriam se 
conformar... isto implica mudar tanto os homens como as mulheres. 
(FRASER, 2012, p. 166, tradução nossa). 

                                            
26Em itálico no texto original 
27Em itálico no texto original 
28Entre aspas no texto original 
29Entre aspas no texto original 
30Em itálico no texto original 
31Em itálico no texto original 
32Em itálico no texto original 
33Em itálico no texto original 
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No item 3.4 a seguir, serão apresentados os princípios do Pacto Global e do 

WEPs. Pode-se constatar que dos princípios levantados por Fraser (2012) para um 

Estado – Providência, pelo menos os quatro primeiros correspondem aos anseios 

expressados claramente pelos princípios desenvolvidos por estes dois movimentos 

da ONU e com os quais as empresas se comprometem ao assinar o Pacto Global 

e/ou endossar o prêmio WEPs. A proposta de Fraser (2012) vem ao encontro do 

apoio solicitado às empresas no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e, 

em particular, à questão da igualdade de gêneros de maneira ampla e em particular 

no mercado de trabalho.  

Por exemplo, para resolver a equação proposta pelos sete princípios do 

conceito desenvolvido por Fraser (2012), uma das questões colocadas é como 

repartir as tarefas relacionadas aos trabalhos domésticos. Quem deve arcar com o 

que entre família, Estado, Mercado de trabalho, sociedade? Como serão atribuídas 

essas tarefas? Em função de que critérios? Esta é uma das questões centrais no 

que tange à representatividade das mulheres nas empresas. Por exemplo, para que 

as mulheres possam assumir funções de trabalho remunerado em tempo integral, é 

necessária uma solução para a educação dos filhos.  

Segundo Fraser (2012), o ponto chave para se alcançar os sete princípios 

que ela definiu seria a adoção do modelo da mulher atual como ideal a ser atingido. 

Este modelo combina o trabalho remunerado e o doméstico. Isto permitiria que os 

homens assumissem sua parte nas tarefas domésticas, incluindo o cuidado com a 

educação dos filhos. Só assim poder-se-ia construir um sistema social e de mercado 

capaz de contribuir na eliminação das tensões e dificuldades desta combinação. Por 

exemplo, redução das jornadas de trabalho no mercado de trabalho e uma parte do 

trabalho doméstico remunerado pelo estado – providência ou incluído nas 

remunerações. Este tipo de solução apresenta uma forma de acabar com a divisão 

sexual do trabalho e convida à desconstrução do gênero, uma vez que este sistema 

seria destinado aos pais e mães, em função da opção de cada um. 
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1.4 AGENDA ONU - WEPS & SITUAÇÃO ATUAL DAS MULHERES 

 

O presente item apresenta a relação do desenvolvimento sustentável com 

respeito à igualdade de gênero e representatividade das mulheres no mercado de 

trabalho, assim como os movimentos do capitalismo por meio da agenda positiva 

criada pela ONU em torno desta questão. Este item visa também fornecer um retrato 

da situação atual da mulher no mercado de trabalho. 

Como veremos a seguir, a inserção do Desenvolvimento Sustentável no seio 

de um modelo econômico capitalista tem sido amplamente divulgada como um meio, 

não somente para erradicar a pobreza, mas também para alavancar a questão da 

representatividade das mulheres no mercado de trabalho. Os Estudos realizados 

pelo Pacto Global concluíram que uma parte da pobreza mundial está diretamente 

relacionada à precariedade das mulheres no mundo. (PACTO, 2016). 

Tomando a visão de Sachs (2009), segundo a qual o desenvolvimento 

sustentável exige uma análise independente do modelo econômico adotado, abre-se 

a porta para acreditar que, apesar dos paradigmas contraditórios, a discriminação da 

mulher no mercado de trabalho poderia ser eliminada mesmo se o modelo adotado é 

o modelo capitalista, considerado por Hobsbawm (2015) e Fraser (2012) como o 

ponto de partida para a divisão sexual do trabalho. 

Para Sachs (2009), a economia, mesmo se baseada num modo de produção 

capitalista, pode colocar sua atenção na maneira de explorar os recursos e no modo 

de distribuir os resultados obtidos para adaptá-los ao Desenvolvimento Sustentável 

respeitando as 8 dimensões por ele definidas34. Esta visão alimenta a possibilidade 

                                            
34Dimensões do desenvolvimento sustentável segundo Sachs (2009): 1) Social: que se 

refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, com distribuição 
de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e 
igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; 2) Cultural: referente a mudanças 
no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação), capacidade 
de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em 
oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e autoconfiança, combinada com 
abertura para o mundo; 3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital 
natural na sua produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não 
renováveis; 4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de 
autodepuração dos ecossistemas naturais; 5) Territorial: refere-se a configurações 
urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas alocações do 
investimento público), melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades inter -
regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 
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de associar ao capitalismo, tanto a ética do Desenvolvimento Sustentável que exige 

esforços para assegurar a utilização dos recursos integrando as necessidades das 

gerações futuras, quanto a base do alicerce do tripé35 ambiental,  social e econômico 

que vela pela não discriminação e pela equidade na distribuição dos resultados 

obtidos.  

Esta abordagem é polêmica, pois ela separa do modelo econômico de 

desenvolvimento tanto o modo de produção quanto o de distribuição dos resultados. 

Ora, o modo de produção e de distribuição estão notavelmente ligados ao modelo 

econômico de desenvolvimento e, a forma de exploração dos recursos no modelo 

capitalista tem sido historicamente predatória e a distribuição discriminatória. (FARIA, 

2014).  

A questão da representatividade das mulheres trata do bem-estar destas e da 

transformação da subjetividade de homens e mulheres para acolher uma nova forma 

de reconhecimento nas relações de trabalho. Isto significa que antes de voltar as 

preocupações para a aplicabilidade da premissa de exploração que asseguraria as 

                                                                                                                                        
ecologicamente frágeis; 6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial 
equilibrado, com segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos 
instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 
tecnológica e inserção soberana na economia internacional; 7) Política (Nacional): 
democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos, 
desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em 
parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de coesão social; 8) 
Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da 
ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, Pacote Norte-Sul 
de co-desenvolvimento, baseado no princípio da igualdade (regras do jogo e 
compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco), 
controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, controle 
institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio 
ambiente e dos recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, 
proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão do patrimônio global, como 
herança comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científ ica e tecnológica 
internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, 
também como propriedade da herança comum da humanidade. 

35Em 1997, John Elkington definiu o Triple Bottom Line para identificar como atividade 
corporativa orientada pela lógica do desenvolvimento sustentável aquela que, ao 
mesmo tempo: produz lucros (pilar econômico, cujo propósito é a criação de 
empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores); é ambientalmente correta 
(pilar planeta, cujo objetivo é analisar a interação de processos com o meio ambiente 
sem lhe causar danos permanentes); e é socialmente justa (pilar social, que se 
preocupa com o estabelecimento de ações justas para trabalhadores, parceiros e 
sociedade). 
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necessidades das gerações futuras, as empresas precisam aceitar o desafio de 

cuidar das gerações atuais. 

 

Neste sentido, seria de se considerar que deve haver, por parte das 
empresas, maior envolvimento com questões que proporcionam o 
bem-estar dos seus empregados, associados à preocupação com a 
comunidade da qual fazem parte estes mesmos empregados. Mas 
entre o modelo e sua prática há uma distância equivalente à que 
separa a intenção do gesto. (FARIA, 2014, p. 4).  

 

Ora, o bem estar dos indivíduos também está associado à sua capacidade de 

demonstrar autonomia e liberdade social. A abordagem que vincula esta autonomia 

aos bens que o indivíduo possui destaca que a ordem social dependeria de uma 

justiça na distribuição de bens básicos com reciprocidade. E ainda, antes dos bens 

que possui, uma pessoa precisa ter entendimento dos seus talentos e 

reconhecimento das realizações que pode alcançar para sentir-se  com autonomia e, 

esta forma de autonomia é atingida por meio das relações entre as pessoas. 

(ROSENFIELD; DE MELLO; CORREA, 2015).  

As empresas têm um lugar importante na conquista desta autonomia no que 

diz respeito aos seus trabalhadores, uma vez que o trabalho mobiliza os indivíduos 

por completo e representa, para a subjetividade, uma oportunidade para sua 

transformação, ou mesmo realização. (DEJOURS, 2004).  

Justamente, o Desenvolvimento Sustentável pressupõe que as pessoas 

sejam tratadas como pessoas e não como coisas, o que deveria promover a 

distinção entre os seres humanos e os meios de produção. Logo, um sistema 

econômico com o modo de produção capitalista, cuja exploração é predadora dos 

recursos da natureza e dos indivíduos, poderia se mostrar avesso aos objetivos de 

não discriminação e equidade na distribuição dos resultados.  

Esta contradição poderia não favorecer a representatividade das mulheres 

nas empresas, uma vez que elas têm sido historicamente discriminadas pelo modelo 

capitalista como foi demonstrado nos itens 2.2 e 2.3 deste capítulo.  

No entanto, desde o ano 2000 várias iniciativas têm sido adotadas pela ONU 

no âmbito do Desenvolvimento Sustentável para integrar as empresas nas iniciativas 

que pretendem contribuir com o aumento da representatividade das mulheres no 

mercado de trabalho. Estas iniciativas se fortaleceram em 2010 com o lançamento 
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do WEPs e visam uma colaboração na criação ou adaptação de políticas e práticas 

para concretizar, entre outros, o avanço da participação das mulheres tanto no 

quadro de empregados como na ocupação de cargos de liderança nas empresas. 

(UNGC, 2011). 

Os dados demonstram que sem uma atitude voluntária das empresas, os 

ricos se tornam cada vez mais ricos e a desigualdade leva os discriminados a uma 

vida de luta pela sobrevivência. Por exemplo, no que concerne à repartição dos 

resultados, a evolução entre 1965 e 2009 dos salários de um Chief Executive Officer 

(CEO) nos Estados Unidos é uma evidência sobre as dificuldades do sistema 

capitalista em romper com esta dinâmica da concentração de renda. Neste período 

de quase 45 anos, a média salarial dos CEO passaram de 24 para 185 vezes o valor 

do salário médio dos outros trabalhadores. (VIZEU; MENEGHETTI; SEIFERT, 2012).  

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015, a riqueza não 

cessa de se acumular. Prevê-se que a situação de 2014 na qual 1% da população 

detém 48% da riqueza (FIGURA 2) evolua em 2016 para uma acumulação ainda 

mais importante que poderá ultrapassar os 50%, “na verdade, ao todo, apenas 80 

indivíduos detêm tanta riqueza quanto os 3,5 mil milhões de pessoas mais pobres do 

mundo” (PNUD, 2015, p. 73). 

 

Figura 2 – População e detenção da riqueza 

 

Fonte: PNUD (2015) 
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Segunda Sachs (2008), o tratamento desigual em função do gênero destrói o 

caminho do desenvolvimento sustentável uma vez que acirra a disrupção social, a 

desigualdade territorial e impede a representatividade política de acordo com a 

composição humana do planeta. O crescimento excludente leva uma grande maioria 

de trabalhadores à sobrevivência por meio de trabalhos informais ou da exploração 

precária da agricultura familiar e, sem receber nenhuma proteção social nem 

instrução, tendo nenhuma ou fraquíssima participação na vida política. Com respeito 

às mulheres, acrescemos a este quadro a discriminação pelo gênero o que as eleva 

a condição de mais atingidas.  

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015 (PNUD, 2015), as 

mulheres estão em desvantagem, tanto pela sua participação no mercado de 

trabalho remunerado, em oposição ao trabalho doméstico não remunerado, como 

pela desigualdade na remuneração. Para que as mulheres possam acessar com 

equidade o trabalho remunerado é necessário modificar as práticas com respeito à 

redistribuição do trabalho doméstico para eliminar as dificuldades que as impedem 

de ser plenamente livres de suas escolhas.  

Das horas trabalhadas no mundo, enquanto os homens assumem 38% das 

horas de trabalho remunerado, as mulheres assumem 21%. Este quadro se inverte 

quando se trata das horas de trabalho não remuneradas, as mulheres arcam com 31% 

e os homens com 10% (FIGURA 3). Como a população de mulheres em idade ativa 

tem uma taxa de participação na força de trabalho remunerado significativamente 

inferior a dos homens, mesmo assegurando 52% das horas totais de trabalho elas 

são menos remuneradas. No mundo, as mulheres ganham 24% menos que os 

homens e “na América Latina, os gestores de topo do sexo feminino ganham, em 

média, apenas 53% dos salários pagos a gestores de topo do sexo masculino” 

(PNUD, 2015, p. 122). 
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Figura 3 – Média de 63 países - % de horas de trabalho 
remunerado e não remunerado em função do gênero 

 

Fonte: PNUD (2015) 

 

Esta configuração é mundial e independe do nível de desenvolvimento 

humano. Pode-se ainda dizer que o avanço da participação das mulheres, tanto no 

mercado de trabalho como nos salários, não segue o progresso do nível de 

desenvolvimento humano, tanto os países de nível elevado quanto os de nível baixo 

apresentaram evolução positiva na participação das mulheres (FIGURA 4). “No que 

toca ao emprego, prevalece um quadro semelhante: em 2015, 72 por cento dos 

homens em idade ativa (indivíduos a partir dos 15 anos) estavam empregados, 

contra apenas 47 por cento das mulheres” (PNUD, 2015, p. 122). 

 

Figura 4 – Taxa de participação na força de trabalho em função do gênero (% da população 
em idade ativa) 

 

Fonte: PNUD (2015) 

 

Apenas parte desta desigualdade mundial pode ser explicada pelas 

diferenças ligadas ao nível educacional e às competências desenvolvidas ou ainda, 



61 

 

 

pelos anos de experiência que são inferiores aos dos homens dado que o cuidado 

com os filhos nos dois primeiros anos após nascimento fica sob responsabilidade 

das mulheres na maior parte dos casos. Ainda resta muito a explicar e, uma parte 

destas explicações pode ser atribuída às discriminações veladas e explícitas. Na 

Dinamarca, por exemplo, uma pesquisa sobre nível educacional, competências e 

experiências revelou um índice positivo para mulheres o que significa que elas 

deveriam ganhar mais. (PNUD, 2015). 

A busca da ONU em integrar as questão da representatividade das mulheres 

no mercado do trabalho nas iniciativas do Desenvolvimento Sustentável é coerente 

com os objetivos desta Organização. O que pode ser questionável é o apoio que a 

ONU espera encontrar nas empresas para promover o alcance de maior igualdade 

entre homens e mulheres no mercado de trabalho uma vez que o modo produção 

nestas empresas continua sendo o modo de capitalista dito predatório na exploração 

dos recursos e discriminatório na distribuição dos resultados. 

Assumir a hipótese de Sachs (2009) na qual o desenvolvimento sustentável 

independe do sistema econômico adotado implica na alteração da lógica de 

produção e de acumulação do sistema capitalista que se baseia, como se sabe 

desde Marx, na exploração do capital sobre o trabalho.  

Como a busca de equidade refere-se a uma melhor distribuição dos 

resultados obtidos, existe uma equação a ser resolvida no que que diz respeito à 

contradição criada entre a lógica capitalista acumulativa e a lógica de equidade do 

desenvolvimento sustentável.  

Tanto o eixo social do tripé  do desenvolvimento sustentável como a primeira 

das oito dimensões 36 definidas por Sachs (2009) referem-se à necessidade de se 

alcançar um equilíbrio que permita uma distribuição justa da renda e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais. Esta dimensão coloca o foco nos indivíduos 

e abre um novo conflito com a exploração econômica tradicional cuja “ênfase é no 

processo e não nos sujeitos desse processo” (FARIA, 2014, p. 16).  

A comparação do PIB 2014 dos 201 países listados pelo Trading Economics 

(ANEXO A) com a receita das 10 maiores empresas do FORTUNE 500 de 2014 

                                            
36 Dimensão n° 1 - Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social, com distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo 
com qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais.  
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(TABELA 1), demonstra a importância do poder econômico das empresas. A receita 

individual de cada uma das quatro primeiras empresas do ranking tem valor superior 

ao PIB individual de 170 países. A quinta, a sexta e a sétima têm uma receita 

superior ao PIB de 163 países. E ainda, Volkswagen, Toyota Motor e Glencore 

ocupando respectivamente a oitava, nona e décima colocações têm, isoladamente, 

uma receita superior ao PIB de 153 países. 

 

Tabela 1 – As 10 maiores empresas do mundo 2014 

POSIÇÃO EMPRESA RECEITA LUCRO 

1ª Wal-Mart US$ 476,2 bilhões US$ 16,0 bilhões 

2ª Royal Dutch Shell US$ 459,5 bilhões US$ 16,3 bilhões 

3ª Sinopec Group US$ 457,2 bilhões US$ 8,9 bilhões 

4ª China National Petroleum US$ 432,0 bilhões US$ 18,5 bilhões 

5ª Exxon Mobil US$ 407,6 bilhões US$ 32,5 bilhões 

6ª BP US$ 396,2 bilhões US$ 23,4 bilhões 

7ª State Grid US$ 333,3 bilhões US$ 7,98 bilhões 

8ª Volkswagen US$ 261,5 bilhões US$ 12,0 bilhões 

9ª Toyota Motor US$ 256,4 bilhões US$ 18,1 bilhões 

10ª Glencore US$ 232,6 bilhões US$ - 7,4 bilhões 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: ÉPOCA (2016) e GLOBAL (2016) 

 

Esta pode ser uma das razões que levaram os adeptos e ativistas do 

desenvolvimento sustentável a criarem mecanismos que tentam chamar a atenção 

das empresas e mobilizá-las para integração das dimensões do tripé econômico, 

social e ambiental em suas estratégias. Esta mobilização pode  levar as empresas a 

incorporarem em suas decisões ações que permitam uma mudança efetiva no 

quadro atual, tanto na preservação dos recursos ambientais como na definição de 

mecanismos de distribuição dos resultados para favorecer maior igualdade e, sem 

perder de vista a geração de valor econômico para os capitalistas. 

No entanto, é preciso entender os movimentos para evitar o risco de uma 

mudança do local da discussão a fim de evitar a despolitização das questões de 

gênero. Imaginar que essas questões se tornem uma questão interna às empresas 

pode desviar a atenção ao invés de criar espaço para as práticas que levariam à 

igualdade de gêneros. (FRASER, 2012). 
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A iniciativa do Pacto Global37 - anunciada no Fórum Econômico Mundial de 

Davos38, em reunião de 31 de janeiro de 1999, por Kofi Annan, ex-secretário geral 

da ONU e oficialmente lançado no escritório da ONU, em Nova Iorque, em 26 de 

julho de 2000 - foi criada com o objetivo de propor mecanismos que impliquem as 

empresas no desenvolvimento sustentável e as mobilize na adoção de valores e 

práticas fundamentais e mundialmente reconhecidas nas áreas de direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e combate a corrupção. (PACTO, 2013).  

Dentre esses 10 princípios, o de número 6 determina que os signatários se 

voluntariam a apoiar práticas e valores para eliminar a discriminação no emprego de 

forma ampla.  

 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente; e 
2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes 
direitos. 
3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 
4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório; 
5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e 
6. Eliminar a discriminação no emprego. 
7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais; 
8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 
ambiental; e  
9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 
ambientalmente amigáveis. 
10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina. (PACTO, 2013). 

 

                                            
37O Pacto Global não tem caráter regulatório nem regras para impor às empresas. As 

empresas signatárias do Pacto Global se voluntariam para atuar fazendo todos os 
esforços para respeitar os nove princípios estabelecidos na criação deste pacto e que 
estão relacionados com a Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho e Declaração do Rio sobre Meio Ambiente. 
Assim como o décimo princípio, incluído em 24 de junho de 2004, relacionado com a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

38Organização sem fins lucrativos com sede em Genebra que reúne os principais líderes 
empresariais e políticos do mundo, assim como intelectuais e jornalistas selecionados 
para participarem de suas reuniões anuais em Davos, Suíça com o objetivo de discutir 
as questões mais urgentes enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio-
ambiente. O Fórum também organiza a Reunião Mundial dos Novos Campeões na 
China e vários encontros regionais durante todo o ano. 
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Na primeira iniciativa do Pacto Global, em setembro do ano 2000, mesmo ano 

da sua criação, os líderes mundiais se reuniram para adotar a Declaração do Milênio 

da ONU. Esta declaração representou um compromisso global para reduzir a 

pobreza extrema e se organizou em torno dos oito ODM com prazo definido para 31 

de dezembro de 2015 para o alcance das metas estabelecidas. Dentre eles, 

encontra-se o objetivo n° 3 destinado a promover a Igualdade de gênero e a 

autonomia das mulheres. (PNUD, 2016a). 

 

1. Redução da Pobreza 
2. Atingir o ensino básico universal 
3. Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 
4. Reduzir a mortalidade na infância 
5. Melhorar a saúde materna 
6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças 
7. Garantir a sustentabilidade ambiental 
8. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento 

 

No que diz respeito ao Brasil, os ODM permitiram um levantamento da 

situação sobre certos pontos. Por exemplo, segundo o Relatório Nacional 2014 de 

Acompanhamento dos ODM (IPEA, 2014), a situação brasileira apresentava 

contrastes importantes nas metas estabelecidas para o ODM n° 3 no que tange à 

paridade de acesso ao ensino, pois o Brasil se encontra na corrente contrária, 

apresentando desvantagem para os homens. No entanto, na maioria dos países o 

nível de instrução se apresenta desfavorável para as mulheres e é apresentado 

como uma das explicações da diferença de remuneração no mundo: “numa amostra 

de 97 países, estima-se que um maior nível de instrução provoque um aumento da 

participação das mulheres na força de trabalho em cerca de 3 pontos percentuais ao 

longo do período de 2010-2030” (PNUD, 2015, p. 121). 

No Brasil, de acordo com os (GRÁFICOS 3 e 4) é possível constatar que a 

paridade de 100% encontrada na Taxa de Escolarização Líquida 39  do ensino 

fundamental nos anos 2012 não é observada nem no ensino médio, nem no ensino 

superior. No ensino médio apesar de ser favorável às mulheres houve um tendência 

a igualdade, a taxa passou de 1,36 em 1990 para 1,25 em 2012. Já no ensino 

                                            
39A Taxa de Escolarização Líquida representa a razão entre o número de matrículas de 

alunos com idade prevista para estar cursando determinada etapa de ensino e a 
população total na mesma faixa etária. 
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superior a disparidade se acentuou favorecendo as mulheres, em 1990 era de 1,26 e 

em 2012 foi de 1,36. 

 

Como as taxas de escolarização líquidas da população de 18 a 24 
anos no ensino superior aumentaram (ver ODM2), pode-se concluir 
que a expansão do ensino superior beneficiou mais as mulheres 
(Gráfico 3.1). (IPEA, 2014,  p. 51).  

 

Como não existem diferenças significativas no acesso ao ensino fundamental 

no que diz respeito à educação, o relatório ressalta ainda que o modelo social no 

qual se é educado no Brasil coloca uma expectativa mais importante sobre os 

meninos no que diz respeito ao sucesso profissional, o que pode ser uma das 

causas da desistência do ensino após o nível médio. (IPEA, 2014). 

 

Gráfico 3 – Razão entre as taxas de escolarização líquida de mulheres e homens ensino 
Fundamental 

 

 

Fonte: IPEA (2014) 
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Gráfico 4 – Razão entre as taxas de escolarização líquida de mulheres e homens ensino 
médio e superior 

 

Fonte: IPEA (2014) 

 

O Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (IPEA, 2014) identifica ainda que esta igualdade no desempenho escolar 

não significa no Brasil igualdade entre mulheres e homens. A questão requer um 

olhar mais aprofundado para as relações entre as pessoas e os caminhos que são 

socialmente definidos para elas. Em função da socialização na vida familiar e 

educacional, a convenção do gênero estabelece trajetórias profissionais diferentes 

para meninas e meninos.  

Existe uma segmentação do conhecimento pela qual as mulheres continuam 

a escolher preferencialmente áreas do conhecimento tradicionalmente ditas 

femininas, como educação, saúde e bem-estar social, humanidades e artes que 

levam as mulheres para os chamados “guetos” ocupacionais femininos e que 

recebem remunerações mais baixas. (BRUSCHINI, 2007).  

Os dados levantados pelo Relatório Nacional de Acompanhamento dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (IPEA, 2014) e apresentados nos 

(GRÁFICOS 5 e 6) confirmam esta segmentação e mostram que é necessário ir 

muito além da igualdade de acesso ao sistema educacional para promover 

igualdade da participação das mulheres no mercado de trabalho. 
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Gráfico 5 – Percentagem de mulheres no total de matrículas no ensino superior por curso 

 
Fonte: IPEA (2014) 

 

Gráfico 6 – Percentagem de mulheres em cursos selecionados do ensino superior 

 
Fonte: IPEA (2014) 

 

Segundo o IBGE (2012), as discrepâncias também ocorrem em consequência 

da divisão dos trabalhos domésticos. As mulheres continuam sendo 

responsabilizadas pelos cuidados com os membros da família e pelos afazeres 

domésticos. Essa situação condiciona a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

pois mesmo tendo um melhor aproveitamento escolar, elas têm menos acesso aos 

postos de trabalho de melhor qualidade e maior renda ou, ainda, recebem um salário 
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menor para uma mesma função. Pode-se constatar com os dados do (GRÁFICO 7) 

que o fato das mulheres obterem diplomas em graduação superior não aproximou os 

rendimentos recebidos por homens e mulheres, pelo contrário, a diferença de salário 

acentuou-se entre 2003 e 2011, exceto no setor de Serviços Domésticos.  

 

Gráfico 7 – Razão rendimento médio real habitual das mulheres ocupadas em relação a 
população masculina ocupada, por grupamentos de atividades (em R$ a preços de 

dezembro de 2011 - Média das estimativas mensais) 

 

Fonte: IBGE (2012) 

 

Quando a comparação foi feita para ambos os sexos com diploma de nível 

superior, de acordo com o (GRÁFICO 8), os salários das mulheres representavam, 

em função do setor, entre 56 e 65% do salário dos homens em 2003. Em 2011 

houve uma redução desta diferença que passa a se situar entre 60 e 68%, 

notadamente no setor de Serviços Domésticos e Outros Serviços para os quais a 

diferença de salário se reduz respectivamente de 64,93 para 68,30% e 56,07 para 

68,10%. 

A construção das relações de gênero, leva as empresas a associarem as 

mulheres aos trabalhos domésticos e, assim, a “mulher, ela é percebida com as 

características de bondade, carinho e delicadeza, que parecem especialmente 

adaptadas para funções subordinadas e de apoio” (SANTOS; ANTUNES, 2013, p. 

41). 
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Gráfico 8 – Rendimento médio real habitual da população ocupada com nível superior, por 
grupamentos de atividade, segundo o sexo (em R$ a preços de dezembro de 2011 - Média 

das estimativas mensais) 

 
Fonte: IBGE (2012) 

 

O Governo brasileiro, no que diz respeito ao ODM n°3, atuou mais 

especificamente no reconhecimento da profissão das Trabalhadoras Domésticas, no 

tentativa de aumentar a Representatividade das Mulheres na Vida Política e no 

Enfrentamento da Violência contra as mulheres. Não foram criadas frentes para o 

Estado trabalhar as questões da igualdade da representatividade de homens e 

mulheres no mercado de trabalho de maneira geral. (IPEA, 2014). 

A experiência brasileira com os ODM enfatizou a necessidade de se 

alavancar os esforços governamentais pela solicitação de uma participação mais 

ativa das empresas para acelerar o processo de representatividade das mulheres no 

quadro geral de empregados das empresas e em cargos de liderança, assim como 

nas condições salariais. A melhoria do nível de instrução por si só não é uma 

questão que explica no Brasil a situação de desvantagem das mulheres no mercado 

de trabalho. Para vencer as disparidades é preciso mudar as práticas relacionadas 

não somente à busca de conhecimento, é necessário mudar as expectativas sociais 

atribuídas às mulheres e alcançar uma melhor partilha da prestação de cuidados 

domésticos.  

 

A licença parental remunerada é fundamental. O incentivo a uma 
licença parental mais igualitária pode contribuir para garantir 
elevadas taxas de participação feminina na força de trabalho, reduzir 
as disparidades salariais e melhorar o equilíbrio entre vida 
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profissional e privada, quer no caso das mulheres, quer no dos 
homens. Atualmente, muitos países propõem que a licença parental 
seja dividida entre mães e pais. (PNUD, 2015, p. 16). 

 

Em 25 de Setembro de 2015, após um balanço geral e mundial sobre os 

resultados alcançados com as ações empreendidas com os ODM, foi lançada a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram elaborados de maneira a completar e dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido com os ODM e responder aos novos desafios 

com uma maior participação das empresas. 

A agenda 2030 busca marcar um salto na parceria global, e isso inclui uma 

maior participação das empresas, para a erradicação da pobreza extrema e cuidado 

ambiental agregando ações para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Com seus 

17 objetivos visa fortalecer a paz universal com mais liberdade e a erradicação da 

pobreza, incluindo a pobreza extrema, que continua sendo o maior desafio global do 

desenvolvimento sustentável.  

 

1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares 
2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável 
3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades 
4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 
todos 
5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 
6: Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos 
7: Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 
renovável para todos 
8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para 
todos 
9: Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação 
10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 
11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis 
12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 
13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 
seus impactos (*) 
14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 
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15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade 
16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis 
17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável. (PNUD, 2016b) 

 

Com base nos resultados do ODM n°3, a criação do ODS n°5 veio fortalecer a 

vontade da ONU em fazer avançar as questões da igualdade de gênero e do 

empoderamento de todas as mulheres e meninas, para tanto fixou como metas: 

 

5.1. Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em toda parte 
5.2. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos 
5.3. Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos 
prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas 
5.4. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico 
não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção 
da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais 
5.5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de 
tomada de decisão na vida política, econômica e pública 
5.6. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 
direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão 
5.a. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, 
herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais 
5.b. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as 
tecnologias de informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres 
5.c. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 
promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas em todos os níveis. (PNUD, 2016b). 

 

Acredita-se que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável. Para que as mulheres se tornem agentes de 

mudanças, é fundamental que façam parte da tomada de decisões assumindo 
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lideranças e atuando como defensoras dos princípios do desenvolvimento 

sustentável. (PNUD, 2015; SACHS, 2009).  

Em 2010, foi também criada a ONU Mulheres, uma liderança global cujo 

compromisso é trabalhar pelo direito das mulheres a uma vida livre de discriminação, 

violência e pobreza. (ONU, 2016). Esta ambição deu origem ao WEPs, uma 

iniciativa conjunta da ONU Mulheres com o Pacto Global das Nações Unidas que 

definiu um grupo de princípios para promover o engajamento do meio empresarial 

na luta pela igualdade de gênero.  

 

No entanto apesar dos progressos, as mulheres continuam a 
enfrentar discriminação, marginalização e exclusão, ainda que a 
igualdade entre homens e mulheres seja um preceito universal — um 
direito humano fundamental e inviolável. (UNGC, 2011, p. 2). 
Embora muito se tenha conseguido por meio da integração da 
responsabilidade social empresarial, da diversidade e da inclusão 
aos princípios e ações praticadas pelas empresas, ainda não se 
atingiu a completa participação das mulheres no setor privado – do 
escritório do diretor/presidente ao chão da fábrica e à cadeia de 
fornecimento. (UNGC, 2011, p. 2 - 3). 
Os governos também reconhecem que a inclusão das mulheres 
impulsiona o desenvolvimento e que para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e os planos econômico e de 
desenvolvimento nacional, é necessário avançar rapidamente em 
direção à igualdade de gênero. (UNGC, 2011, p. 3). 
No espírito de parceria, a ONU Mulheres e o Pacto Global propõem 
os Princípios de Empoderamento das Mulheres na expectativa de 
que a sua utilização como uma “lente de gênero” inspire e 
intensifique os esforços para que as mulheres sejam integradas em 
todos os níveis da atividade econômica e social. Igualdade significa, 
de fato, negócios. (UNGC, 2011, p. 3). 
Assegurar a participação suficiente de mulheres — 30% ou mais — 
na tomada de decisão e na administração em todos os níveis e em 
todas as áreas do negócio. (UNGC, 2011, p. 4). 

 

Os sete princípios definidos em torno da insígnia WEPs visam oferecer 

orientações para favorecer a representatividade das mulheres no ambiente de 

trabalho. Os sete princípios definidos são: 

 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, 
no mais alto nível. 
2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. 
3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e 
homens que trabalham na empresa. 
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4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional 
para as mulheres. 
5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e 
marketing. 
6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social. 
7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na 
promoção da igualdade de gênero. (UNGC, 2011, capa). 

 

De acordo com a (TABELA 2), no Brasil 72,7% dos signatários do Pacto 

Global são empresas e no mundo esta representatividade é de 75,6%. No Brasil, as 

empresas representam 97,6% das organizações que endossaram os Princípios de 

Empoderamento da Mulher. No mundo esta participação é de 98,7%. No entanto, 

percebe-se um fraco comprometimento das empresas com o WEPs, tanto no Brasil 

como mundialmente. No Brasil, apenas 5,2% das empresas que assinaram o Pacto 

Global endossaram o WEPs. No Mundo esta participação cai para 2,3%.  Seria este 

um sinal do nível de motivação das empresas com a questão da igualdade? 

 

Tabela 2 – Signatários do Pacto Global por tipo de organização endossando ou não 
iniciativa WEPs 

  WEPs Brasil   Mundo WEPs 

Acadêmico 0 46 4,4%   3,9% 853 0 

Associação de Negócios 
Globais 

0 3 0,3%   0,5% 116 0 

Associação de empresas 
locais 

0 50 4,7%   3,9% 838 1 

Cidade 0 26 2,5%   0,6% 127 0 

Empresas 33 318 30,2%   28,3% 6 124 271 

Fundação 0 9 0,9%   2,3% 506 1 

Associações e Sindicatos 
do Trabalho Globais 

0 0 0,0%   0,0% 4 0 

Associações e Sindicatos 
do Trabalho Locais 

0 7 0,7%   0,2% 51 0 

Microempresa 0 45 4,3%   1,0% 213 0 

ONG global 0 17 1,6%   2,8% 613 0 

ONG local 1 112 10,6%   8,6% 1 868 1 

Organização do Sector 
Público 

0 18 1,7%   1,1% 238 2 

Pequena ou Média 
Empresa 

7 403 38,2%   46,6% 10 085 99 

Total 41 1 054 100,0%   100,0% 21 636 375 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016) 
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Tendo em vista os objetivos do Pacto Global e o compromisso assumido 

pelos signatários deste com os ODS e com os Princípios de Empoderamento da 

Mulher, pode-se dizer que as corporações signatárias do Pacto Global deveriam se 

tornar automaticamente adeptas ao Desenvolvimento Sustentável por meio dos 

ODM até 2015 e dos ODS até 2030. Assim, deveriam buscar eliminar toda forma de 

desigualdade no seio de suas organizações e na sua forma de gestão. 

Consequentemente, a desigualdade entre homens e mulheres deveria ser tratada 

para alcançar-se uma isonomia na base. O crescimento econômico destas 

organizações não poderia ser baseado em uma competitividade destrutiva com base 

na depreciação da força de trabalho e isto inclui toda depreciação por discriminação 

pelo gênero. 

A educação também é um pilar importante do desenvolvimento includente de 

Sachs (2008). As corporações signatárias do Pacto Global que endossam o WEPs 

se engajam com o desenvolvimento sustentável e assumem voluntariamente um 

duplo compromisso com a questão do gênero. Por um lado, se comprometem com a 

aplicação e acompanhamento da evolução dos 7 princípios do WEPs. Por outro lado, 

assumem o compromisso de educar os indivíduos que em suas empresas trabalham 

para terem entendimento da questão de gênero e poderem contribuir com a adoção 

de práticas que promovam a mudança cultural e duradoura. 

Os caminhos percorridos pela ONU, assim como os compromissos assumidos 

pelas signatárias do Pacto Global e demais atores e estudiosos do desenvolvimento 

sustentável levariam a assumir a visão de Sachs e eleger a sustentabilidade social 

como a prioridade do eco-desenvolvimento uma vez que esta é a própria finalidade 

do desenvolvimento e, carregar a promoção da igualdade de gêneros como uma das 

prioridades sociais. 

No entanto, em função dos dados apresentados pelo Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2015, mesmo após 15 anos de trabalho perseguindo os 

objetivos do ODM n°3 que visava a igualdade entre sexos e a valorização das 

mulheres, o alcance da equidade na vida empresarial ainda está longínquo tanto na 

representatividade das mulheres quanto na remuneração que lhes é atribuída. 

(PNUD, 2015).  
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No Brasil, em particular, um passo suplementar ocorreu no dia 7 de outubro 

de 2014, com o lançamento oficial do Prêmio WEPs Brasil, mais uma iniciativa com 

o objetivo de favorecer a representatividade das mulheres nas empresas no território 

nacional. O Prêmio WEPs Brasil é uma realização da Itaipu Binacional com o 

objetivo de trazer as organizações brasileiras para a luta pela equidade de gênero 

motivando-as a colocarem a questão de forma definitiva em sua estratégia de gestão. 

Esta iniciativa tem o apoio institucional do Pacto Global das Nações Unidas e da 

ONU Mulheres. Desde seu lançamento em 2014, duas edições foram realizadas, 

2014 e 2016. A premiação busca reconhecer e incentivar as empresas que 

promovem a cultura da equidade de gênero e o empoderamento da mulher. A 

avaliação das empresas que se inscrevem para concorrer ao prêmio foi elaborada 

com base nos princípios adotados pelo WEPs. (ITAIPU, 2014). 

Segundo Hobsbawm (2015), as formas de interpretar e transformar o mundo 

são efetivas desde que a interpretação destas seja objetivamente válida, 

transparente e comunicável a qualquer pessoa independentemente de ser 

conveniente ou não para um determinado grupo e, a transformação desejada cuide 

das interações entre intenções políticas e teorias acadêmicas. 

Existe neste sentido um esforço de comunicação para demonstrar o impacto 

na melhora da performance das empresas quando se aumenta a representatividade 

das mulheres nos cargos de alta liderança. Promove-se assim uma atração para 

trabalhar a igualdade de gênero com o objetivo de alcançar melhores resultados 

para o capital. O WEPs utiliza esta atratividade ao criar o slogan (UNGC, 2011, p. 2), 

“Igualdade significa, de fato, negócios”. Com este intuito, por exemplo, a McKinsey & 

Company40 realizou em 2007 um estudo em parceria com o Women’s Forum for the 

Economy & Society41 no qual revela que as empresas com uma representatividade 

mais forte de mulheres nas posições de alta liderança teriam melhor performance. 

                                            
40Empresa global de consultoria gerencial que presta serviços para empresas, governos, 

organizações não governamentais, e organizações sem fins lucrativos. 
41Desde 2005 o Women’s Forum for the Ecoomy & Society (Fórum das Mulheres para a 

Economia e Sociedade) tem sido a principal plataforma no mundo para dar voz ao 
ponto de vista das mulheres sobre as principais questões económicas e sociais. Junto 
com o Women's Forum Global Meeting tem sido um lugar inovador e uma caixa de 
ressonância para grandes ideias de hoje e um trampolim para soluções futuras. Com 
sede em Paris, é uma empresa do grupo Francês Publicis que atua em publicidade e 
relações públicas. 
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Neste estudo, um dos argumentos citados é a necessidade das empresas 

representarem melhor os consumidores de seus produtos. As mulheres 

influenciavam na época do estudo 70% das decisões de compra dos produtos 

ligados a família. Por exemplo, no Japão, representavam 61% das decisões de 

compra dos carros novos. Também colocaram em evidência que das empresas que 

implementaram programas de igualdade de gênero, 58% tiveram impacto positivo na 

motivação dos empregados, 57% viram o nível de satisfação dos clientes crescer e 

69% notaram uma melhora na imagem de marca. Assinalaram ainda uma mudança 

na atenção que os investidores têm outorgado à performance das empresas em 

termos de diversidade de gênero. Este estudo também colocou em foco a 

performance  organizacional e financeira das empresas que têm 3 ou mais mulheres 

nas posições de alta liderança. Mesmo se a correlação não implica obrigatoriamente 

em uma relação casual, o estudo considerou notável a correlação entre a 

participação de mulheres nos cargos de alta liderança e a performance de 

excelência. A massa crítica considerada neste estudo para se obter melhores 

resultados foi de apresentar no mínimo três mulheres em cargos de alta liderança. 

(MCKINSEY, 2007). 

Outra organização que contribui com a promoção do impacto nos resultados  

é a Catalyst42 que realizou uma análise em 2004 das empresas do Fortune 50043 

para correlacionar a presença das mulheres na alta liderança com a performance. 

Ficou constatado nesta análise que as empresas com maior representação das 

mulheres nos Conselhos de Administração atingiram desempenho financeiro 

significativamente maior que a média. (CATALYST, 2017). 

No que diz respeito à igualdade de gênero no meio empresarial, a situação 

também parece não avançar no sentido apontado pelo desenvolvimento sustentável. 

Por exemplo, no que concerne à representatividade das mulheres nos cargos de 

liderança sênior, segundo resultados do relatório de 2014 da Grant Thornton, os 

dados mostram que além das mulheres ocuparem um quarto destas funções a 

situação permanece inalterada desde 2007. E mesmo, o patamar de 24% atingido 

                                            
42Organização sem fins lucrativos que tem por missão acelerar o progresso das mulheres 

no mercado de trabalho. 
43 Global Fortune 500 é uma classificação das 500 maiores corporações em todo o 

mundo, conforme medido por sua receita. A lista é compilada e publicada anualmente 
pela revista Fortune. 
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em 2007 voltou aos  20% em 2011 e 21% em 2012, para retomar os 24% em 2013. 

O relatório sugere ainda que a proporção de mulheres na alta administração em 

torno de 20% seria seu "nível natural". (GTI, 2014). 

 

A mulher no topo da hierarquia organizacional ainda é um fenômeno 
raro. Nossa pesquisa corrobora a literatura: dos 965 executivos 
entrevistados, 222 são mulheres (23%). Quanto mais se sobe na 
hierarquia empresarial, menos mulheres são encontradas: de 36 
presidentes entrevistados, somente 2 eram mulheres; entre os vice-
presidentes/diretores, encontramos 19% de mulheres; no nível logo 
abaixo de vice-presidentes/diretores o percentual subiu para 25,1%. 
O universo da alta gestão organizacional segue sendo um ambiente 
predominantemente masculino. (CARVALHO NETO; TANURE; 
ANDRADE, 2010, p. 12). 

 

E ainda, segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano, 32% das 

empresas não têm mulheres em cargos de alta responsabilidade. (PNUD, 2015). 

O fenômeno do Teto de Vidro introduzido na década de 1980 nos Estados 

Unidos trouxe para a discussão as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de 

ascenderem aos cargos de liderança de alto nível nas empresas. Este fenômeno 

aponta as barreiras em função do gênero e não pelo fato de não apresentarem as 

qualificações necessárias para o exercício de tais cargos. Estas barreiras incluem 

brincadeiras, metáforas, linguagem nas cartas formais, políticas administrativas ou 

programas de marketing e linguagem corporal entre outros aspectos presentes de 

maneira velada nas ações e falas dos indivíduos nas organizações. Pode-se dizer 

que é uma discriminação que apresenta as mesmas características da discriminação 

racial. Também a educação formal que prepara as pessoas para trabalhar o faz por 

meio de códigos tendenciosos com respeito às questões de gênero. Esta tendência 

impacta de tal forma as organizações que a questão de gênero se encontra 

totalmente enraizada. As barreiras com respeito à ascensão das mulheres além de 

veladas estão presentes e se fazem sentir em todos os lugares da organização. 

Estas barreiras se exercem até mesmo na delegação de tarefas desafiadoras. Os 

homens estão mais dispostos a delegar para outros homens e, com isso perpetuam 

o sistema preparando melhor outros homens para assumirem cargos de liderança e 

de maior responsabilidade. O fenômeno do Teto de Vidro permite visualizar, por 

exemplo, a utilização pelas organizações de abordagens baseadas no gênero para 

explicar a diferença de comprometimento entre mulheres e homens. A divisão sexual 
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do trabalho, na qual o homem tem o papel de provedor principal, é um dos 

fundamentos utilizados para as explicações sobre níveis de comprometimentos 

diferentes, mesmo se existem pesquisas que demonstram que a diferença de 

comprometimento entre homens e mulheres é mínima e está principalmente 

relacionada aos atributos do cargo. A teoria da autocategorização pela qual o 

indivíduo se auto associa a visão que a sociedade faz do grupo ao qual ele pertence 

por possuir uma das características de identidade do grupo tais como sexo, idade, 

profissão, quando associada ao fenômeno do Teto de Vidro, sugere a existência de 

fatores conscientes e inconscientes que contribuiriam para que os homens 

preservem o espaço de alto escalão para eles, pois assim preservam sua 

autoestima e seus privilégios. (STEIL, 1997).  

Ainda segundo Steil (1997), a entrada massiva de mulheres no mercado de 

trabalho pode trazer luz sobre esta desigualdade de poder entre os gêneros e criar 

um conflito que leve as organizações a reverem a situação para não perderem 

produtividade. 

Para a autora deste estudo, pode-se imaginar que os homens no poder do 

modelo econômico capitalista, para evitar o conflito com o grupo crescente de 

mulheres nas empresas, estariam dispostos a aderir ao WEPs para encontrar uma 

nova forma de compromisso, o que representa ao mesmo tempo uma oportunidade 

e um risco na construção da representatividade das mulheres. Oportunidade para se 

aproveitar todas as brechas e criar práticas que eliminem a discriminação pelo 

gênero. Um risco de se ver esta representatividade limitada e controlada dentro dos 

interesses capitalistas que de certa forma servem a autoestima dos homens. 

Outro ponto relevante é a comunicação das mídias. Todos os dias, as 

diferentes mídias às quais os indivíduos estão expostos influenciam as maneiras de 

se vestir, comportar, relacionar e isto inclui as relações de gênero. Por meio do que 

se chama pedagogia pública recebe-se diariamente informações sobre como deve 

ser uma menina, como deve ser um menino e como as relações devem se passar 

entre eles. A diversidade destas informações se restringe com o controle das mídias 

cada vez mais centralizado. Em 1983, a produção americana dos filmes, músicas, 

livros e séries televisionadas estava sob controle de 50 empresas. Em 2015, esta 

produção está concentrada em 6 empresas que produzem 9 de cada 10 filmes ou 
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series cujas informações divulgadas e produtos comercializados influenciam as 

escolhas dos indivíduos sobre os assuntos nos quais pensar. (BELL, 2016). 

As seis empresas que dominam 90% da produção da mídia americana -

NBCUniversal Comcast, CBS Corporation, AOL Time Warner, The Walt Disney 

Company, News Corp, e Viacom não são signatárias do Pacto Global (UNITED 

NATIONS, 2016) nem endossaram o WEPs (EMPRESAS, 2016).  

A globalização coloca mais este desafio ao paradoxo entre Desenvolvimento 

Sustentável e o modelo econômico capitalista. Como transformar esta facilidade de  

centralização e controle da mídia nas mãos de um número cada vez menor de 

indivíduos em uma oportunidade para utilizar a tecnologia disponível para atingir 

milhões de pessoas com mensagens que tragam a liberdade de ser quem você 

quiser independentemente do sexo?  

Por exemplo, quando se trata da questão de gênero, mesmo quando uma 

destas mídias traz a personagem de uma menina, jovem ou mulher heroína, ao se 

criar os produtos materializados, as heroínas não estão tão presentes como os 

heróis. Esta visão de mundo é uma das maneiras de influenciar o que é visto no 

mundo corporativo. A heroína, além de ignorada, é considerada como uma mulher 

que se comporta como um homem e se torna uma versão melhorada de mulher, 

pois a mídia continua perpetuando a mensagem de que atributos, como por exemplo, 

coragem, força, inteligência, agilidade, capacidade de lutar pertencem ao gênero 

masculino. E, aos homens negam o direito de se ocuparem de si mesmo para se 

sentirem bem e fazerem o bem aos outros. (BELL, 2016). 

 

O preconceito de que a mulher atingiu o topo da hierarquia devido ao 
fato desta se comportar segundo padrões considerados masculinos 
ficou evidente, como exemplifica a fala de uma executiva: “Me dizem: 
– Você não pensa como mulher, não tem instabilidade, é bem 
resolvida e decidida, não traz problema pessoal para o trabalho. – 
Isso para mim é um elogio”. (CARVALHO NETO; TANURE; 
ANDRADE, 2010, p. 12). 

 

A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho acabou permitindo 

que, pelo menos desde 2012, entre 20 e 24% das posições de liderança no alto 

escalão fossem ocupadas por elas (GTI, 2016).  

Este avanço das mulheres nas posições de liderança de alto escalão colocou 

luz em um novo fenômeno denominado caminho do labirinto que vem quebrar o 
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fenômeno do Teto de Vidro.  Segundo o labirinto, as mulheres que querem alcançar 

estas posições, apesar das dificuldades existentes, conseguem traçar seu caminho 

e aterrissar nestes cargos. O conceito deste fenômeno traz uma outra questão sobre 

as discriminações por gênero: elas existem em todos os níveis, portanto, a 

fraquíssima representação das mulheres no top da pirâmide pode não estar 

relacionada a uma discriminação mais forte nas esferas mais altas das organizações 

e sim a discriminação encontrada em cada nível. Este novo entendimento contradiz 

a barreira do Teto de Vidro que significa um barreira invisível intransponível a partir 

de um certo nível de responsabilidade na organização. A discriminação pode vir da 

associação das características que integram o cuidado com os outros às mulheres e 

das que transmitem afirmação e controle aos homens, pois a construção mental 

forjada pela dominação masculina associa também, na maioria das mentes das 

pessoas, as qualidades de controle e afirmação com liderança eficaz. (EAGLY; 

CARLI, 2007). 

 

Encontramos também repetidos indícios do preconceito de que 
“determinados tipos de trabalho não são feitos para a mulher”, em 
especial nas indústrias investigadas, o que corrobora a literatura. 
Num grupo de foco conduzido numa indústria onde havia somente 
homens, ouvimos as seguintes frases, indicativas desse tipo de 
preconceito: “Fábrica não foi feita para mulher”; ou: “Achamos 
importante a presença da mulher. No meu setor tem duas mulheres, 
num grupo de mil pessoas (risos)”. (CARVALHO NETO; TANURE; 
ANDRADE, 2010, p. 13). 

 

O fenômeno do labirinto vem colocar atenção sobre o fato de que o alcance 

da representatividade das mulheres no mercado de trabalho não reside somente no 

empoderamento da mulher, mas na necessidade de desconstrução do papel social 

atribuído tanto ao gênero masculino como feminino.  

Para Eagly e Carli (2007), existe também uma discriminação em relação a 

mulher empoderada, quando ela assume as características de controle e afirmação 

é criticada. Por exemplo, a utilização de dominância não-verbal, intimidação verbal, 

comportamento assertivo, confrontação de ideias, autoestima elevada e 

autopromoção podem prejudicar a influência de uma mulher e a evolução de sua 

carreira. No sentido inverso, assumir as características associadas ao feminino, não 

torna a mulher mais competente, ela deve ser assim, ao passo que os homens que 
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adotam posturas de cuidado com os outros são elogiados e se não a adotam não 

são criticados. 

O fenômeno do labirinto permite de colocar em evidência que as mulheres 

ocupando cargos de liderança de alto escalão precisam fazer frente à uma pressão 

suplementar. Além de lidarem com as críticas sobre o fato de assumirem  

características ditas masculinas, precisam lidar com os afazeres domésticos. Elas 

continuam sendo vistas como responsáveis destes. Ora, a pressão sobre as tarefas 

domésticas as leva a dispensar mais tempo que os homens neste domínio e 

acarreta menos dedicação em tempo (horas) ao trabalho e, consequentemente ao 

desenvolvimento de suas carreiras quando comparadas aos homens que investem 

mais horas nesta atividade. (EAGLY; CARLI, 2007). 

 

Sem culpa, os executivos homens, casados e com filhos, alguns com 
mulheres que também trabalham, diziam: “Quando estou estressado, 
corro na praia, jogo tênis durante umas duas horas depois do 
trabalho, e quando chego em casa estou relaxado”, ao que as 
executivas respondiam: “Ah, é?! E quando você chega em casa, sua 
mulher já pôs os filhos para dormir? Eu não posso fazer isso, quem 
cuidaria das minhas crianças?” As executivas entrevistadas disseram 
que seus maridos, muitos deles também executivos, raramente 
ajudam nas tarefas com os filhos do casal. Essas tarefas não são 
negociadas com os maridos, as executivas preferem evitar o 
desgaste de uma negociação terceirizando-as para babás, 
motoristas, domésticas, etc. Essa dificuldade pode estar associada à 
geração atual de executivos mais seniores. Encontramos indícios, 
embora muito pequenos se comparados às respostas da maioria na 
pesquisa qualitativa, de que executivos homens mais novos (de 30 a 
35 anos) estão mais propensos a essa renegociação. (CARVALHO 
NETO; TANURE; ANDRADE, 2010, p. 13). 

 

Diante de tantos desafios, analisar o que se passa internamente em uma 

empresa aderente do Pacto Global e/ou do WEPs pode ser uma forma de medir 

como os interesses destas têm convergido com as vontades da ONU na 

implementação de práticas que permitam um avanço na representatividade das 

mulheres.  

Uma vez que o conceito do desenvolvimento sustentável “apresenta-se de 

forma dissociada da sua construção histórica, das contradições inerentes ao próprio 

processo histórico que o originou, tornando-se uma ideia automática, 

instrumentalizada, uma coisa a ser disseminada sem questionamentos ou reflexões 

profundas” (VIZEU; MENEGHETTI; SEIFERT, 2012, p.12) pode-se questionar a 
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capacidade que estas iniciativas inauguradas pela ONU teriam na mudança de 

trajetória na construção da representatividade das mulheres nas empresas. 

No entanto, a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e a 

ascensão de uma parte delas aos cargos de liderança de alto escalão representa 

uma força que pode deixa entrever uma possibilidade de avançar na questão da 

representatividade destas. Todavia, isso não significa que o modelo econômico 

capitalista estaria aderindo aos conceitos do Desenvolvimento Sustentável, muito 

pelo contrário, estaria dissociando a questão do gênero deste movimento de não 

discriminação e associando-o à um novo modo de exploração dos recursos 

humanos mais condizente com a situação econômica mundial e as novas 

composições familiares. 
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2 METODOLOGIA 

 

O embate existente entre o desenvolvimento sustentável e o capitalismo no 

que diz respeito tanto ao modo de explorar os recursos quanto à maneira de 

distribuir os resultados obtidos traz em si visões diferentes sobre a abordagem social, 

ambiental e econômica. O desenvolvimento de práticas que levem a igualdade de 

gênero passa por uma revisão da exploração dos recursos e da distribuição dos 

resultados. Compreender as ideias que permeiam a visão das empresas que 

aderem aos princípios do desenvolvimento sustentável por meio do Pacto Global da 

ONU como signatárias e/ou que partilham dos Women’s Empowerment Principles 

torna-se necessário para entender a construção da representatividade das mulheres 

na vida corporativa neste ambiente que se auto intitula favorável a igualdade de 

gênero. 

De acordo com Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010), as pesquisas 

qualitativas podem ser aplicadas quando se busca descrever o que ocorre numa 

certa situação com foco na “compreensão do fenômeno a partir da perspectiva dos 

participantes, e não dos pesquisadores” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; 

(organizadores), 2010, p. 96). Desta forma, a escolha da abordagem qualitativa para 

esta pesquisa tem como objetivo a compreensão deste fenômeno social no qual 

uma minoria de empresas aceita apoiar os princípios do desenvolvimento 

sustentável e particularmente a causa da igualdade de oportunidades entre homens 

e mulheres no quadro de empregados e na ocupação de cargos de liderança. Assim, 

buscou-se entender as práticas desenvolvidas e adotadas a partir da lógica das 

empresas que aderiram ao WEPs e da exposição das razões que as levam a agir 

assim.  

Para trazer o entendimento destas práticas e dos fenômenos sociais que 

impactam a construção da representatividade da mulher na empresa estudada foi 

adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa. 

 

Os estudos de caso são especialmente indicados na exploração de 
processos e comportamentos dos quais se tem uma compreensão 
limitada. (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; (organizadores), 
2010, p. 127). 
Podem ainda trazer importante contribuição quando a intenção do 
pesquisador não é explorar casos típicos, mas examinar casos 
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extremos ou pouco usuais, os quais podem ser especialmente 
reveladores. (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; 
(organizadores), 2010, p. 127-128).  

 

Como procedimento metodológico, na primeira fase desta pesquisa realizou-

se uma revisão bibliográfica acerca dos pressupostos teóricos que balizam a 

temática das práticas do capitalismo e do desenvolvimento sustentável com relação 

ao trabalho e à representatividade da mulher nas empresas, assim como das 

conquistas e dificuldades das mulheres na busca do seu reposicionamento na 

sociedade e no mercado de trabalho. 

Segundo Castro (1978), na primeira fase de uma pesquisa a revisão 

bibliográfica tenta reconstruir o desenvolvimento empírico ou teórico de alguma área. 

Para tanto, recorreu-se à diferentes fontes bibliográficas, como livros, artigos, 

dicionários, revistas e sites oficiais com informações relacionadas ao tema de modo 

a analisar as contribuições de diversos autores e institutos de pesquisa 

governamentais ou não sobre o assunto pesquisado. A partir da análise e 

interpretação das informações obtidas confrontou-se as diferentes percepções sobre 

o tema. Desta forma, explorou-se ainda na revisão bibliográfica a implicação do 

mundo empresarial no que diz respeito ao alcance da representatividade da mulher 

no mercado de trabalho por meio das articulações da ONU tais como Pacto Global, 

ODM, ODS, ONU mulheres, WEPs e prêmio WEPs Brasil. Também foram 

exploradas pesquisas sobre situação atual da mulher no mercado de trabalho, como 

por exemplo, Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM, IBGE, Grant 

Thornton International Business Reports.  

Na segunda fase desta pesquisa realizou-se uma coleta de dados 

quantitativos e qualitativos adotando-se como estratégia de pesquisa o estudo de 

caso com uma perspectiva temporal longitudinal optando-se pelo corte transversal 

com foco a partir do lançamento do GRI Gender que ocorreu em 2009. (MILES; 

NIETHAMMER, 2009). 

A empresa objeto deste estudo de caso foi escolhida em função da sua 

situação com relação ao prêmio WEPs Brasil (WEPs, 2016), da sua relação com o 

Pacto Global e/ou WEPs segundo informações levantadas nos sites do Pacto Global 

(UNITED NATIONS, 2016) e WEPs (EMPRESAS, 2016) e das análises realizadas 

nas informações disponíveis nos relatórios GRI. 
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Os dados quantitativos, explorados de maneira secundária, foram recolhidos 

nos GRI das empresas que fizeram parte da pré-análise para escolha da empresa 

para estudo de caso. No que tange os dados qualitativos, de natureza primária, com 

o objetivo de “dar ao entrevistador flexibilidade para ordenar e formular as perguntas 

durante a entrevista” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; (organizadores), 2010, 

p. 304), eles foram coletados por meio de entrevistas baseadas num roteiro 

semiestruturado. Este roteiro foi construído com apoio no WEPs (UNGC, 2011) e 

GRI Gender (MILES; NIETHAMMER, 2009) cujos tópicos foram mapeados na fase 

de revisão bibliográfica. Os dados quantitativos secundários foram complementados 

com documentos adquiridos diretamente na empresa objeto deste estudo de caso. 

Todos os dados foram coletados entre 2015 e 2017. 

Na terceira fase analisou-se os dados tendo “como objetivo principal 

compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações 

relativas ao tema de interesse” ((GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; 

(organizadores), 2010, p. 134) e ainda “apreender a compreensão de mundo do 

entrevistado e as elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e 

crenças” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; (organizadores), 2010, p. 134). 

Por conseguinte, a estratégia adotada foi a análise de conteúdo.  

Ressalta-se ainda que esta pesquisa não busca encontrar relevância 

estatística nem tem como pretensão provar que o caminho adotado pelas empresas 

signatárias do Pacto Global da ONU e/ou que partilham dos princípios do WEPs é 

construído de uma única maneira, mas pretende colaborar com uma visão sobre as 

práticas adotadas por uma empresa para contribuir com o Desenvolvimento 

Sustentável no que diz respeito ao ODS n°5 que visa alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (PNUD, 2016b). 

 

É certo que o gênero de resultados obtidos pelas técnicas de análise 
de conteúdo não pode ser tomado como prova inelutável. Mas 
constitui, apesar de tudo, uma ilustração que permite corroborar, pelo 
menos parcialmente, os pressupostos em causa. (BARDIN, 2011, p. 
81). 

 

Como a quantidade de práticas possíveis para aumentar a representatividade 

da mulher no quadro de empregados e na ocupação de cargos de liderança é ampla 
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adotou-se a análise de conteúdo interpretativa à luz da teoria e dos princípios 

adotados pelo WEPs. 

 

Segundo este ponto de vista, produzir inferência, em análise de 
conteúdo significa, não somente produzir suposições subliminares 
acerca de determinada mensagem, mas em embasá-las com 
pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com as 
situações concretas de seus produtores ou receptores. Situação 
concreta que é visualizada segundo o contexto histórico e social de 
sua produção e recepção. (CAMPOS, 2004, p. 613). 

 

Segundo Pozzebon e Petrini (2013), a análise de conteúdo interpretativa é 

adequada para os estudos de caso com coleta de dados por meio de entrevistas.  

O objetivo desta análise é trazer um conhecimento da realidade por meio das 

relações e não das práticas por elas mesmas. Busca-se trazer um conhecimento 

sobre a vivência do tema pelos colaboradores desta empresa construindo-o por 

meio da interação entre as práticas adotadas e os indivíduos que as aplicam e as 

vivenciam. Esta pesquisa não tem como objetivo aumentar a previsibilidade dos 

resultados quantitativos da representatividade das mulheres em função práticas 

desenvolvidas pela empresa. E ainda, ela não busca criar relações de dependência 

e independência, mas sim entender as relações dentro de um contexto e colocar luz 

nas oposições e conflitos, buscando identificar possíveis fontes de alienação e 

dominação. A pesquisa é orientada para a geração de resultados e não para a 

medição. (POZZEBON; PETRINI, 2013). 

Adotar uma postura crítica e reflexiva com respeito às práticas adotadas pela 

empresa pode permitir o alcance do cerne da questão e levar a busca de soluções 

profundas que operem na interação entre os indivíduos e os elementos constitutivos. 

Não se refere aqui a uma atitude crítica segundo os preceitos da teoria crítica de 

Habermas ou da escola de Frankfurt. Por análise crítica entende-se neste estudo ser 

reflexivamente crítico com o objetivo de criar conhecimento sobre como esta nova 

realidade social está sendo constituída. (POZZEBON; PETRINI, 2013). 
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2.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1.1 Pergunta de Pesquisa 

 

Como é construída a representatividade das mulheres no quadro de 

empregados e na ocupação de cargos de liderança em uma empresa instalada no 

Brasil que partilha dos Women’s Empowerment Principles? 

 

2.1.2 Definição dos elementos que constituem a análise 

 

A análise de conteúdo interpretativa é realizada em função das questões 

teóricas adotadas neste estudo e dos elementos constitutivos baseados nos 

princípios preconizados pelo WEPs e, em especial pelas práticas determinadas na 

avaliação implementada pelo do Prêmio WEPs Brasil. 

Desta forma, neste item apresenta-se os elementos constitutivos que 

compõem o estudo. 

As/os CEOs que endossam a iniciativa WEPs por meio da Declaração de 

Apoio aos Princípios de Empoderamento das Mulheres comprometem-se 

publicamente, tanto pessoalmente como em nome das empresas que lideram, no 

sentido de promover políticas e práticas que permitem desenvolver a igualdade de 

gênero. Desta forma, se comprometem a adotar em suas práticas os sete princípios 

do WEPs que pretendem oferecer orientações consideradas cruciais para que a 

comunidade empresarial possa promover a igualdade de gênero no local de trabalho, 

no mercado de trabalho e na comunidade. (UNGC, 2011). 

O Prêmio WEPs Brasil confirmou estes princípios como estratégia para a 

obtenção da igualdade de gêneros ao se basear neles para elaborar seu 

questionário de avaliação das empresas concorrentes (ITAIPU, 2013). 

Tratando-se de um estudo de caso, a análise dos dados, apesar de 

disciplinada e ordenada, não é necessariamente a última fase do processo de 

pesquisa e pode ser integrada à coleta de dados (GODOI, 2010). Desta forma, a 

análise prévia de alguns relatórios GRI, demonstrou que o nível de informações 
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disponíveis continua aquém do preconizado pelo GRI GENDER 44  (MILES; 

NIETHAMMER, 2009). Como apresentado no (QUADRO 1), esta constatação levou 

a escolher como elementos constitutivos para a análise e coleta de dados as 

preconizações do WEPs (UNGC, 2016) e do Prêmio WEPs Brasil (ITAIPU, 2013). 

 

Não há tempo determinado para começar a análise de dados. 
Analisar é uma questão de dar sentido às primeiras impressões, bem 
como para compilações finais. Significa, essencialmente, analisar 
algo à parte. (STAKE, 1995, p. 71, tradução nossa). 

 

Ainda segundo Godoi (2010), os dados podem ser segmentados de maneira a 

contribuir com a atividade reflexiva do pesquisador e com os resultados das 

comparações essenciais ao estudo de caso para detectar evidências.  

O tratamento e análise dos dados de maneira integrada à coleta permite dar 

flexibilidade nas categorias inicialmente definidas de maneira a comportar todos os 

dados coletados e pertinentes para a pesquisa. 

 

O meu lado quantitativo olhou para a emergência do sentido da 
repetição do fenómeno. O meu lado qualitativo olhou para o 
surgimento de significado naquele momento único (STAKE, 1995, p. 
76, tradução nossa). 

 

  

                                            
44Consciente da precariedade dos dados desagregados por sexo documentados pelas 

empresas nos Relatórios de Sustentabilidade, em 27 de outubro de 2009, o IFC e o 
GRI lançaram o GRI GENDER no CSR realizado na Ásia com preconizações para 
orientar a documentação destes dados no GRI. Segundo Miles e Niethammer (2009), 
tanto a desagregação dos dados, como as informações das práticas, técnicas, políticas 
e ferramentas deveria ir muito além daquelas preconizadas pelo WEPs. As 
preconizações deste relatório foram elaboradas com base em consultas realizadas por 
meio de cinco oficinas internacionais que reuniram representantes de diferentes meios 
como por exemplo empresas, ONGs, instituições acadêmicas e sindicatos. Para os 
participantes destas consultas a igualdade de gênero se traduz por igualdade perante a 
lei, igualdade de oportunidade e igualdade de voz.  
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Quadro 1 – Elementos constitutivos da coleta e análise de dados 

continua 

Princípios do 
WEPs 

DEFINIÇÃO  Preconizações do WEPs (*) 

1 - Estabelecer 
Implicação da 
liderança  
corporativa 
de alto nível  
na promoção 
da igualdade  
de gênero 

Afirmar o apoio da alta 
direção para que a cultura 
corporativa avance na 
igualdade de gênero, 
assegurando que todas as 
políticas da empresa sejam 
sensíveis às questões de 
gênero. 

 Compromisso formal da principal liderança com 
a equidade de gênero conhecido pelos 
colaboradores e demais partes interessadas 

Representante da alta direção responsável pelo 
gerenciamento e implementação de iniciativas 
de equidade de gênero, definir objetivos, metas 
e monitorar os resultados 

2 - Igualdade de 
oportunidades, 
inclusão e não 
discriminação, 
Tratar todos os 
homens e mulheres 
de forma justa no 
trabalho 

Garantir salários digno e 
equivalentes a todas as 
mulheres e homens,  
assegurar políticas e 
práticas no local de trabalho 
que sejam livres de 
discriminação e oferecer 
igualdade de oportunidades. 

 Critérios para processos de seleção, 
recrutamento, promoção e treinamento para 
promover equidade de gênero 

Política salarial explicita igualdade de 
condições para homens e mulheres no que se 
refere a cargos e salários 

Incentiva contratação de mulheres para 
atividades consideradas “não típicas” para o 
sexo feminino 

3 - Assegurar saúde, 
segurança e bem-
estar de todos os 
empregados e 
empregadas 

Oferecer condições de 
trabalho, considerando os 
impactos diferenciados do 
trabalho sobre saúde de 
mulheres e homens,  
Estabelecer uma política de 
tolerância zero a todas as 
formas de violência no 
trabalho, incluindo o abuso 
verbal e/ou físico, e impedir 
o assédio moral, físico e 
sexual. 

 Adequações as condições físicas de espaços 
de trabalho e uso de equipamentos e uniformes 
específicos para sexo feminino 

Os programas médicos e de saúde são 
sistematizados e contemplam as necessidades 
específicas de mulheres e homens com 
avalição assegurada por indicadores. 

4 - Promover a 
educação, a formação 
e o desenvolvimento 
profissional das 
mulheres 

Investir em políticas e 
programas no local de 
trabalho que abram caminho 
para o avanço das mulheres 
em todos os níveis e em 
todas as áreas da empresa. 
Incentivar as mulheres a 
entrar em áreas de trabalho 
tradicionalmente 
masculinas. 

 Incentivo sistemático a participação de 
mulheres e homens em capacitação e 
treinamento ao longo da carreira considerando 
as estratégias do negocio 

Princípios da igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens no que diz respeito à 
progressão na carreira e acesso a cargos 
gerenciais com monitoramento por indicadores 
de desempenho 

Programas de desenvolvimento profissional, 
tais como coaching e/ou mentoring específicos 
para formar mulheres para assumir cargos de 
liderança 

Avaliação de desempenho formalizada com 
critérios transparentes, objetivos, comuns a 
homens e mulheres e aplicada a todo corpo 
funcional 
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Quadro 1 – Elementos constitutivos da coleta e análise de dados 

conclusão 

Princípios do 
WEPs 

DEFINIÇÃO  Preconizações do WEPs (*) 

5 - Promover o 
desenvolvimento 
empresarial e das 
práticas da cadeia de 
fornecedores e de 
marketing para 
empoderar as 
mulheres 

Expandir relações de 
negócios com empresas 
pertencentes às mulheres, 
assegurar que a 
comunicação empresarial, 
produtos e serviços 
respeitem a dignidade 
humana e solicitar que 
empresas parceiras 
respeitem o compromisso 
assumido pela empresas 
com relação a equidade de 
gênero. 

 Acompanhamento dos fornecedores para 
identificar os que promovem e possuem 
iniciativas para equidade de gênero 

Controle regular com base em plano de 
comunicação sobre utilização de linguagem e 
imagens não discriminatórias e não abusivas 
em função do sexo ou que incitem a violência 
contra a mulher, na comunicação interna, na 
publicidade e na promoção de suas atividades, 
produtos e serviços. 

6 - Promover a 
igualdade através de 
iniciativas 
comunitárias e 
compromisso social 

  A empresa investe recursos financeiros, 
humanos e/ou materiais em programas da 
comunidade que têm por objetivo a valorização 
da mulher? 

7 - Transparência, 
medição e divulgação 
de relatórios 

Tornar públicas as políticas, 
planos de implementação 
de metas empresarias para 
a promoção da equidade de 
gênero por meio de 
relatórios corporativos 

 Realiza avaliação de impacto do negócio 
incluindo questões relacionadas à equidade de 
gênero 

Divulga nos canais de comunicação 
empresarial os esforços e práticas para a 
inclusão e avanço da equidade de gênero, 
elabora relatório anual comtemplando o 
planejamento e/ou ações de igualdade de 
gênero e seus resultados, utilizando metas, 
avanços e desafios. 

Todos objetivos de igualdade de gênero são 
considerados nos indicadores de desempenho, 
sendo monitorados e avaliados regularmente 

Todas as metas de equidade de gênero têm 
planos de ação elaborados com monitoramento 
regular 

Fonte: elaborado pela autora (2017)* 

*Nota: UNGC (2016); ITAIPU (2013) 

 

Uma pesquisa de análise de conteúdo interpretativa, mesmo tendo como 

orientação gerar significado e não medir, pode ser organizada de maneira a permitir 

o avanço científico sobre o tema estudado. Segundo Pozzebon e Petrini (2013), 

mesmo se a adoção de critérios para a coleta e análise de dados não garante que 

as interpretações sejam universalmente válidas, esta pode ser essencial para 

“aperfeiçoar e desenvolver o pensamento sobre o que estamos fazendo como 
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pesquisa e sobre o julgamento das implicações destas pesquisas” (GARRATT e 

HODKINSON, 199845 apud POZZEBON e PETRINI, 2013, p. 58), 

As preconizações do WEPs e do Prêmio WEPs Brasil serviram também para 

construir o questionário da primeira entrevista (Apêndice A). Após a primeira 

entrevista, a fim de deixar curso livre para uma coleta de dados por meio da relação 

do entrevistado com o tema, uma nova pergunta foi introduzida no início da 

entrevista para solicitar ao entrevistado que contasse como percebe a questão da 

representatividade das mulheres na empresa.  

O questionário serviu para colocar questões que pareciam importantes em 

função do entrevistado e em função da capacidade deste em discorrer sobre o 

assunto. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

2.2.1 Caracterização do Local do Estudo 

 

A empresa escolhida para o estudo de caso é uma empresa de grande porte 

do setor metalúrgico cujo quadro de funcionários está entre 5.000 e 10.000 

colaboradores. Ela fica localizada no Sul do Brasil e tem mais de cem anos de 

atuação no mundo. 

Esta empresa faz parte das empresas que endossam o WEPs, foi concorrente 

do prêmio WEPs Brasil em suas duas edições e faz parte das empresas premiadas 

em alguma das modalidades de reconhecimento possíveis: Bronze, Prata, Ouro, 

Certificado de Menção Honrosa, Certificado de Destaque para práticas relacionadas 

a equidade de gênero inovadoras e exemplares (ASSESSORIA, 2016).  

 

 

 

                                            
45GARRATT, D.; HODKINSON, P. Can There be a criteria for selecting research criteria? 

a hermeneutical analyses of an inescapable dilemma. Qualitative Inquiry, v. 4, n. 4, p. 
515-539, 1988. 
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2.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada segundo as etapas e procedimentos expostos a 

seguir: 

i. Revisão da bibliografia disponível sobre o tema em livros, periódicos 

especializados, trabalhos apresentados em eventos, entrevistas publicadas, 

catálogos, revistas, jornais, sites da internet, relatórios governamentais e de 

institutos especializados nas questões de gênero e em particular sobre a 

representatividade das mulheres nas empresas. 

ii. Análise documental referente às práticas preconizadas pela ONU Mulheres 

por meio do WEPs, GRI GENDER e Prêmio WEPS Brasil que se encontram 

expressas nos documentos disponíveis respectivamente, em site internet oficial da 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT com a denominação Princípios de 

Empoderamento das Mulheres - Igualdade Significa Negócios, no documento GRI 

GENDER - Incluindo a Questão de Gênero nos Relatórios de Sustentabilidade - Um 

Guia para Profissionais elaborado por Miles e Niethammer com patrocínio do GRI e 

IFC e, no catálogo elaborado pela ITAIPU Binacional denominado Equidade de 

Gênero - Como implementar na gestão das empresas?; 

iii. Análise da situação das empresas que participaram da edição 2016 do 

Prêmio WEPs com respeito ao seu posicionamento vis-à-vis do Pacto Global e 

WEPs; 

iv. Análise documental do GRI das empresas signatárias dos Pacto Global ou 

endossando WEPs; 

v. Elaboração e validação do questionário de pesquisa com base nos sete 

princípios  do WEPs. 

vi. Seleção da empresa para o estudo de caso e identificação dos 

colaboradores para realização das entrevistas; 

vii. Identificação das práticas adotadas pela empresa por meio de entrevistas 

com colaboradores da empresa. Esta etapa subdividiu-se em dois momentos. No 

primeiro, uma entrevista piloto para validação de um questionário semi-estruturado e 

realização dos ajustes necessários. No segundo, aplicação de uma pergunta aberta 

e utilização do questionário semi-estruturado para percorrer o tema caso o 

entrevistado não abordasse naturalmente as categorias selecionadas. 
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viii. Análise dos resultados, identificando em que medida as práticas adotadas 

traduzem a construção da representatividade das mulheres na empresa. 

ix. Elaboração das conclusões e recomendações. 

 

2.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Mesmo se o Prêmio WEPs Brasil é reconhecido pela ONU por meio do Pacto 

Global da ONU e pela ONU Mulheres, em parceria com suas representações 

brasileiras, a Rede Brasileira do Pacto Global da ONU e a ONU Mulheres no Brasil 

(ONU MULHERES, 2016), o regulamento deste prêmio não determina como pré-

requisito que as participantes sejam signatárias do Pacto Global e/ou do WEPs. No 

site que apresenta o prêmio, no item “Perguntas frequentes”, a de número 5 (“Minha 

empresa precisa ser signatária dos WEPs para participar do prêmio?”) tem como 

resposta “Não há obrigatoriedade de a empresa ser signatária dos WEPs para 

participar do Prêmio WEPs Brasil 2016”. (WEPs, 2016). 

Desta forma, uma vez que esta pesquisa busca entender como uma empresa 

que adere ao desenvolvimento sustentável aborda a representatividade das 

mulheres, a primeira etapa da coleta de dados teve como objetivo explorar o 

engajamento das empresas que participaram da edição 2016 do Prêmio WEPs 

Brasil com o Pacto Global e/ou WEPs a fim de escolher a empresa objeto deste 

estudo. 

A edição 2016 do prêmio contou com 137 empresas inscritas. (TRINDADE, 

2016). Decidiu-se adotar como base inicial as 48 empresas participantes do Prêmio 

WEPs Brasil que foram retidas como finalistas (GEMAEL, 2016.). 

Na investigação quanto a situação destas empresas com respeito ao Pacto 

Global e WEPs pôde-se constatar que as duas empresas que compartilharam o 

troféu ouro na categoria empresas de grande porte, Renault do Brasil e Unilever 

Brasil, não aparecem como signatárias do Pacto Global no site oficial da UNGC 

(UNITED NATIONS, 2016). No entanto,  segundo site do WEPs, a Unilever do Brasil 

aparece tanto como empresa que endossa o WEPs como signatária do Pacto Global 

(EMPRESAS, 2016). Neste mesmo site, a Renault do Brasil aparece como empresa 

que endossa o WEPs e é confirmada como não signatária do Pacto Global.  No site 

da ONU Brasil, a Renault do Brasil é apresentada como a primeira montadora da 
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América Latina a aderir ao WEPs e tornar público o comprometimento da alta 

liderança com os princípios de empoderamento da mulher (RENAULT, 2015). A 

matriz da Renault do Brasil, a Renault SAS, é signatária do Pacto Global, mas 

segundo site do Pacto Global (UNITED NATIONS, 2016) não endossou a iniciativa 

WEPs. Esta informação é confirmada no site do WEPs (EMPRESAS, 2016).  

A empresa ganhadora do troféu ouro na categoria empresas de médio porte, 

a Home Care Cene Hospitallar, como a Renault do Brasil, não é signatária do Pacto 

Global (UNITED NATIONS, 2016), é aderente do WEPs (EMPRESAS, 2016) e 

também faz parte das 122 empresas da 6a Edição do Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça criado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(ANEXO B).  

Importante assinalar que 23 empresas (QUADRO 2) que não estão 

contabilizadas nas 41 signatárias do Pacto Global (QUADRO 3) segundo site oficial 

da UNGC (UNITED NATIONS, 2016) são apresentadas no site oficial do WEPs 

como signatárias do Pacto Global e aderentes da iniciativa WEPs (EMPRESAS, 

2016). Ainda neste mesmo site, 36 outras empresas brasileiras aparecem como 

aderentes do WEPs, mas não signatárias do Pacto Global. Somando as diferentes 

informações encontradas, pode-se contar no Brasil com 100 empresas que 

endossam os princípios do WEPs, das quais 64 são também signatárias do Pacto 

Global (QUADROS 2 E 3). 
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Quadro 2 – Empresas signatárias da iniciativa WEPs e do Pacto Global instaladas no Brasil 
e ausentes do site do Pacto Global 

NAME SECTOR 

Atento Brasil S/A Support Services 

Coca-Cola Indústria Ltda. Beverages 

Eletrobrás Cepel (Centro Pesq Energia Eléct) Electricity 

Eletrobrás Chesf (Cia Hidro Elétrica São Francisco) Electricity 

Eletrobrás Distribuição Roraima Electricity 

ELETROS (Fundação Eletrobrás de Seguridade Social) Electricity 

Endesa Ampla Electricity 

Endesa Cachoeira Electricity 

Endesa CIEN Electricity 

Endesa Coelce Electricity 

Endesa Fortaleza Electricity 

Johnson and Johnson Brazil Pharmaceuticals and Biotechnology 

Kimberly-Clark Brasil Ind. e. Com. de Productos de 
Higiene Ltda. 

Personal Goods 

KPMG Brazil Financial Services 

Laboratório Sabin de Analises Clinicas Ltda Health Care Equipment and Services 

Máquina Cohn & Wolfe Media 

Microsoft Informática Ltda. Software and Computer Services 

Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Support Services 

PriceWaterHouseCoopers Auditores Ind. Financial Services 

Schneider Electric Brazil & South America Electronic and Electrical Equipment 

Serviço Social da Indústria - SESI Paraná Support Services 

Unilever Brasil Household Goods & Home Construction 

Vale SA Mining 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: EMPRESAS (2016) 
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Quadro 3 – Empresas Signatárias do Pacto Global instaladas no Brasil endossando 
iniciativa WEPs 

continua 

NOME TIPO SETOR ADESÃO 

ACOVISA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS 

LTDA 

Small or 
Medium 

General Industrials 05/03/10 

Apetit Serviços de Alimentação Company Food Producers 18/10/11 

B2Br - Business To Business 
Informática Ltda 

Company 
Software & Computer 

Services 
24/04/12 

Banco do Brasil S.A. Company Financial Services 10/11/03 

Braskem S.A. Company Chemicals 22/05/07 

Caixa Econômica Federal Company Financial Services 09/12/03 

Carrefour Comercio e Industria Ltda Company General Retailers 20/09/15 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS 

Company Electricity 12/06/06 

Chemtech Serviços de Engenharia e 
Software Ltda 

Company Industrial Engineering 05/12/06 

CINQ Technologies 
Small or 
Medium 

Software & Computer 
Services 

03/02/09 

Copagaz Distribuidora de Gás S/A - 
Grupo Zahran 

Company 
Oil Equipment, 

Services & Distribution 
27/06/03 

COPEL- Companhia Paranaense de 
Energia 

Company 
Gas, Water & 
Multiutilities 

26/07/01 

EBFlora Empresa Brasileira de 
Florestamento Ambiental Ltda 

Small or 
Medium 

Forestry & Paper 24/04/12 

Eletrobrás Amazonas Energia Company Electricity 05/04/13 

Eletrobrás Distribuição Acre Company Electricity 02/07/12 

Eletrobrás Distribuição Alagoas Company Alternative Energy 24/04/13 

Eletrobrás Distribuição Piauí Company Electricity 21/05/13 

Eletrobrás Distribuição Rondônia Company Electricity 24/04/13 

Eletronorte - Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A. 

Company Electricity 23/05/08 

Eletronuclear - Eletrobrás 
Termonuclear S.A. 

Company Electricity 10/11/06 

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Company Electricity 31/01/14 

Furnas Centrais Elétricas S/A Company Electricity 27/06/03 

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. 
- old 

Company 
Gas, Water & 
Multiutilities 

21/11/06 

Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

Company Support Services 18/04/12 

Endesa Brasil S.A. Company Electricity 24/01/07 

Fersol Industria e Comercio 
Small or 
Medium 

Chemicals 11/11/04 

Fox Time Recursos Humanos Company Support Services 24/01/13 

Global Web Outsourcing Do Brasil 
S.A. 

Company 
Software & Computer 

Services 
24/04/12 

Grupo Boticário Company Personal Goods 01/07/03 

Grupo Mapfre Brasil Company Life Insurance 18/03/08 

Itaipu Binacional - Brazil Company Electricity 12/02/09 
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Quadro 3 – Empresas Signatárias do Pacto Global instaladas no Brasil endossando 
iniciativa WEPs 

conclusão 

NOME TIPO SETOR ADESÃO 

Lojas Renner S.A. Company Personal Goods 25/08/14 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. 
e Quiroga - Advogados 

Company Support Services 03/03/08 

Natura Cosméticos S/A Company Chemicals 26/07/00 

New Space Processamento e 
Sistemas Ltda 

Company Support Services 06/05/09 

NFE do Brasil S/A 
Small or 
Medium 

Software & Computer 
Services 

24/04/12 

Petróleo Brasileiro SA - Petrobras Company Oil & Gas Producers 26/11/03 

Rodovalho Advogados 
Small or 
Medium 

Real Estate 
Investment & Services 

07/08/09 

Telefônica Brasil Company 
Mobile 

Telecommunications 
01/06/10 

Visão Sustentável - Dorpas 
Assessoria Empresarial S/C Ltda. 

Small or 
Medium 

Support Services 20/05/04 

Whirlpool S/A - Home Appliance 
Division 

Company 
Household Goods & 
Home Construction 

16/12/08 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016) 

 

Esta diversidade de informações sobre a situação das empresas no que diz 

respeito ao seu posicionamento frente às iniciativas da ONU em prol do 

desenvolvimento sustentável e da equidade de gênero acarreta dificuldade em 

avaliar a relação das empresas com o desenvolvimento sustentável e os avanços 

realmente alcançados ao longo do tempo.  

Em função desta diversidade de informações, para identificar a situação das 

empresas finalistas do Prêmio WEPs Brasil com respeito ao Pacto Global e/ou 

WEPs foram utilizadas as informações disponíveis nos dois sites: Pacto Global 

(UNITED NATIONS, 2016) e WEPs (EMPRESAS, 2016). Por exemplo, no caso da 

Unilever Brasil que não aparece no site do Pacto Global, mas aparece no site WEPs 

como signatária do Pacto Global, considerou-se a empresa como signatária do 

Pacto Global.  

No caso da Cummins, que assinou o WEPs em março de 2016, considerou-

se a informação da imprensa. (CUMMINS, 2016). 

Como apresentado no (QUADRO 4), das 48 empresas finalistas, 22 apoiam a 

agenda positiva da ONU, sendo que 15 delas, além de signatárias do Pacto Global, 
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são também aderentes do WEPs e, 7 não são signatárias do Pacto Global, mas 

endossam o WEPs. 

 

Quadro 4 – Relação das empresas finalistas Prêmio WEPs Brasil 2016 com respectivo 
posicionamento no que diz respeito ao Pacto Global e WEPs (SIM = signatária PG / 

endossa WEPs, NÃO = NÃO signatária PG / NÃO endossa WEPs, 1 = premiação ouro, 2 = 
premiação prata, 3 = premiação bronze, 4 = menção honrosa, S= s/ PREMIAÇÃO, GP = 

grande porte, MP = médio porte, PP= pequeno porte) 

continua 

EMPRESAS PREMIAÇÃO 
PACTO 

GLOBAL 
WEPS 

Unilever Brasil Ltda 1 GP SIM SIM 

Cálamo Distribuidora de Produtos S/A (GRUPO 
BOTICÁRIO) 

2 GP SIM SIM 

Furnas Centrais Elétricas 2 GP SIM SIM 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 
INDEPENDENTES 

2 GP SIM SIM 

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda (Coca-Cola 
Brazil) 

2 GP SIM SIM 

Schneider Electric Brasil Ltda 2 GP SIM SIM 

RENAULT DO BRASIL S/A 1 GP NÃO SIM 

Home Care Cene Hospitallar 1 MP NÃO SIM 

Cummins Brasil 2 GP NÃO SIM 

IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA. 

2 GP NÃO SIM 

Real Grandeza Fundação de Previdência e 
Assistência Social 

3 GP NÃO SIM 

GROSCON ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA 

3 MP NÃO SIM 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - 
Eletrobrás Eletronorte 

3 GP SIM SIM 

ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 

3 GP SIM SIM 

KPMG Auditores Independentes 3 GP SIM SIM 

Whirlpool Latin America 3 GP SIM SIM 

Apetit Serviços de Alimentação 3 MP SIM SIM 

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
(ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA) 

4 GP SIM SIM 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4 GP SIM SIM 

Lojas Renner S.A. 4 GP SIM SIM 

Itapoá Terminais Portuários 4 MP NÃO SIM 

Companhia Paranaense de Energia (Copel) S  SIM SIM 

Accenture do Brasil Ltda 2 GP NÃO NÃO 

Dow Brasil Industria e Comércio Produtos Químicos 
LTDA 

2 GP NÃO NÃO 

Ernst & Young Auditores Independentes S/S 2 GP NÃO NÃO 

Petrobras Distribuidora 2 GP NÃO NÃO 
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Quadro 4 – Relação das empresas finalistas Prêmio WEPs Brasil 2016 com respectivo 
posicionamento no que diz respeito ao Pacto Global e WEPs (SIM = signatária PG / 

endossa WEPs, NÃO = NÃO signatária PG / NÃO endossa WEPs, 1 = premiação ouro, 2 = 
premiação prata, 3 = premiação bronze, 4 = menção honrosa, S= s/ PREMIAÇÃO, GP = 

grande porte, MP = médio porte, PP= pequeno porte) 

conclusão 

EMPRESAS PREMIAÇÃO 
PACTO 

GLOBAL 
WEPS 

Espaço3, Locadora, Imobiliária e Incorporadora 
Ltda-ME 

2 MP NÃO NÃO 

DUDALINA S.A 3 GP NÃO NÃO 

Se Supermercados LTDA (grupo pão de açúcar) 3 GP NÃO NÃO 

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A 3 GP NÃO NÃO 

BSI TECNOLOGIA 3 MP NÃO NÃO 

Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná 3 MP NÃO NÃO 

SetaDigital Sistemas Gerenciais Ltda 3 MP NÃO NÃO 

ThoughtWorks Brasil Software Ltda. 3 MP NÃO NÃO 

Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira 3 PP NÃO NÃO 

Braskem S.A. 4 GP NÃO NÃO 

DATACOPER SOFTWARE LTDA 4 MP NÃO NÃO 

Valorem Securitizadora de Crédito S.A. 4 MP NÃO NÃO 

HG Cursos Livres e serviços administrativos 4 PP NÃO NÃO 

KÛMPANIA DI CARMEM PROMOÇÃO E 
DIVULGAÇÃO LTDA 

4 PP NÃO NÃO 

Rede Mulher Empreendedora Ltda ME 4 PP NÃO NÃO 

Advocacia Marly Fagundes & Advogados 
Associados 

 S NÃO NÃO 

Aleteia Educação e Tecnologia  S NÃO NÃO 

Associação Paranaense de Cultura - Hospital 
Universitário Cajuru 

 S NÃO NÃO 

Cooperárvore Cooperativa de Trabalho, Produção e 
Comercialização LTDA 

 S NÃO NÃO 

Geração de Emprego, Renda e Apoio ao 
Desenvolvimento Regional 

 S NÃO NÃO 

US Eventos Ltda - EPP  S NÃO NÃO 

Wealth Systems Informática Ltda.  S NÃO NÃO 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); EMPRESAS (2016); WEPs (2016); GEMAEL (2016) 

 

Destas 22 empresas, procedeu-se a identificação das empresas premiadas 

com troféu Ouro e Prata selecionando-se assim 10 empresas (QUADRO 5) para 

busca e análise dos relatórios GRI com o objetivo de coletar dados secundários e 

identificar as empresas que apresentaram evolução positiva na representatividade 

quantitativa das mulheres em seus quadros de empregados e na ocupação de 

cargos de liderança.   
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Quadro 5 – Relação das empresas signatárias do Pacto Global e/ou aderentes WEPs e 
premiadas com troféu ouro ou prata na edição 2016 do Prêmio WEPs Brasil 

EMPRESAS PREMIAÇÃO 
PACTO 

GLOBAL 
WEPS 

Unilever Brasil Ltda 1 GP SIM SIM 

Cálamo Distribuidora de Produtos S/A (GRUPO 
BOTICÁRIO) 

2 GP SIM SIM 

Furnas Centrais Elétricas 2 GP SIM SIM 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 
INDEPENDENTES 

2 GP SIM SIM 

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda (Coca-Cola 
Brazil) 

2 GP SIM SIM 

Schneider Electric Brasil Ltda 2 GP SIM SIM 

RENAULT DO BRASIL S/A 1 GP NÃO SIM 

Home Care Cene Hospitallar 1 MP NÃO SIM 

Cummins Brasil 2 GP NÃO SIM 

IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA. 

2 GP NÃO SIM 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); EMPRESAS (2016); WEPs (2016); GEMAEL (2016) 

 

Passou-se então para a segunda etapa da coleta de dados por meio de 

análise documental do GRI das 10 empresas escolhidas a fim de selecionar a 

empresa para realização do estudo de caso em função da sua disposição na adoção 

dos princípios e práticas preconizadas pelo WEPs. 

Uma vez identificada a empresa para a realização das entrevistas e coleta de 

dados primários, elaborou-se o questionário de pesquisa apresentado no 

(APÊNDICE A) com base nas preconizações do WEPs e do Prêmio WEPs Brasil de 

acordo com os elementos apresentados no (QUADRO 1). 

Para as entrevistas individuais, foram identificados homens e mulheres da 

empresa sem preocupação com relevância estatística com o intuito de outorgar ao 

pesquisador a liberdade de ampliar o número de entrevistados para aprofundar a 

comunicação com os entrevistados. Esta flexibilidade na escolha dos entrevistados 

permite esgotar o assunto por meio da similaridade das informações adquiridas e 

concluir de maneira empírica que não existem mais dados que possam contribuir 

com a pergunta levantada pela pesquisa. (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA; 

(organizadores), 2010, p. 308-309). 

No entanto, tendo-se conhecimento do tema e das diferenças existentes nos 

domínios de educação preferenciais por sexo, teve-se o cuidado de escolher 
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homens e mulheres de diferentes áreas de atuação para captar as possíveis práticas 

e dificuldades específicas.   

Após a entrevista piloto, a empresa propôs 5 colaboradores para a realização 

das entrevistas, sendo eles das áreas financeira, engenharia, relações institucionais, 

distribuição e secretariado executivo. Em função das informações obtidas nestas 

cinco entrevistas iniciais a autora solicitou mais 3 entrevistas com colaboradores das 

seguintes áreas: marketing, medicina do trabalho e comunicação. As áreas foram 

definidas por sugestão dos 5 entrevistados com o objetivo de completar  a coleta de 

informações.  

As entrevistas foram realizadas no período de novembro 2016 a fevereiro de 

2017. O perfil dos 9 entrevistados é apresentado no (QUADRO 6). As entrevistas 

somaram 10 horas e 35 minutos e foram gravadas com o aplicativo dictaphone do 

aparelho smartphone de marca Iphone 6s de propriedade da autora. 

Como preconizado por Bardin (2011), as entrevistas foram registradas e 

transcritas. As transcrições foram realizadas por profissionais e revisadas pela 

própria autora. Os profissionais incumbidos das transcrições concordaram em 

assinar um termo de confidencialidade dos dados antes do envio e recepção dos 

registros vocais das entrevistas.  

 

Quadro 6 –Perfil dos sujeitos entrevistados 

Id CARGO SEXO IDADE FORMAÇÃO 

E1 Diretora Mulher 40 anos 
Administração de Empresas com Pós-
graduação em marketing e qualidade 

E2 Gerente Homem 40 anos Engenharia mecânica 

E3 Diretor Homem 47 anos Engenharia mecânica 

E4 Diretora Mulher 39 anos Administração de Empresas e Direito 

E5 Gerente Mulher 47 anos 
Administração de empresa com MBA em 

gestão empresarial. 

E6 Gerente Mulher 40 anos Fisioterapeuta 

E7 Diretor Homem  Engenharia mecânica 

E8 Gerente Mulher 51 anos Enfermeira com pós graduação 

E9 Diretor Homem 36 anos Engenharia mecânica 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

2.2.4 Limitações da pesquisa 

 

Por se tratar de um estudo de caso os resultados obtidos pela análise das 

entrevistas se restringem a empresa estudada. Desta forma, generalizar estes 
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resultados não é possível o que pode restringir a replicação das contribuições 

geradas a partir deste estudo. Práticas que encontraram sucesso em uma 

organização podem não trazer os mesmos resultados em outras, mesmo se estas 

apresentem o mesmo porte e operem no mesmo setor. Seria necessário, por 

exemplo, levar em conta os aspectos culturais da empresa e o momento em que se 

encontra sobre o tratamento da questão pesquisada. 

As limitações apresentadas acima não invalidam, apenas estabelecem 

restrições práticas quanto ao seu alcance. 

 

2.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Encontrou-se dificuldades na obtenção dos dados quantitativos secundários 

para as categorias definidas, pois as empresas não têm obrigação de apresentar no 

GRI os dados nem com a discriminação recomendada pelo GRI GENDER (MILES; 

NIETHAMMER, 2009) nem pelo WEPs (UNGC, 2011). 

Apesar da inclusão de alguns indicadores das Diretrizes G3 da GRI, lançadas 

em 2006, e do reconhecimento global da importância da igualdade de gêneros, as 

organizações que divulgam relatórios de sustentabilidade raramente fornecem 

muitos dados desagregados por gênero. (MILES; NIETHAMMER, 2009). 

Outro ponto de dificuldade concerne à divergência de informações sobre a 

situação das empresas no que diz respeito ao seu posicionamento frente às 

iniciativas da ONU em prol do desenvolvimento sustentável e da equidade de gênero 

nos sites competentes para definir se são ou não signatárias do Pacto Global e/ou 

do WEPs. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 

Como as entrevistas realizadas foram gravadas, uma autorização prévia, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), foi solicitada aos 

entrevistados. Nela ficou esclarecido para os entrevistados os objetivos da pesquisa, 

a forma de coleta dos dados, a garantia do anonimato e o tratamento sigiloso dos 

dados colhidos. Esta autorização também contemplou a solicitação de permissão da 

apresentação dos dados em forma de dissertação e sua publicação em revistas 
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científicas específicas de acordo com as práticas editoriais e éticas, ou ainda 

apresentações em reuniões científicas, congressos, jornadas etc., 

independentemente dos resultados serem favoráveis ou não. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Como apresentado no (QUADRO 7) das dez empresas selecionadas para 

esta análise (QUADRO 5), três delas, a CUMMINS BRASIL, a IBM BRASIL e a 

Home Care Cene Hospitallar, não publicam nenhum relatório de sustentabilidade, 

nem apresentam qualquer tipo de relatório para disponibilizar publicamente seus 

dados sobre colaboradores desagregados por gênero. 

 

Quadro 7 –Relação das empresas premiadas ouro ou prata no Prêmio WEPs Brasil edição 
2016, signatárias do Pacto Global e/ou WEPs com relatórios disponibilizando dados 

desagregados por gênero 

EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unilever Brasil Ltda X X X X X X X 

Cálamo Distribuidora de Produtos S/A 
(GRUPO BOTICÁRIO) 

X X X X X X X 

Furnas Centrais Elétricas ND ND X X X X X 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES INDEPENDENTES 

ND ND ND ND ND X X 

Recofarma Indústria do Amazonas 
Ltda (Coca-Cola Brazil) 

X X X X X X X 

Schneider Electric Brasil Ltda ND ND X X X ND ND 

RENAULT DO BRASIL S/A  ND ND X X X X ND 

Home Care Cene Hospitallar 
Nenhum relatório com dados desagregados por 

gênero foi encontrado  

CUMMINS BRASIL 
Nenhum relatório com dados desagregados por 

gênero foi encontrado no Brasil, somente na 
matriz USA, no entanto, sem dados para o Brasil 

IBM BRASIL – IND, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS LTDA. 

Nenhum relatório com dados desagregados por 
gênero foi encontrado 

ND = relatório não disponível na internet 
X = relatório disponível na internet 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); UNILEVER (2016); BOTICÁRIO (2016a, 2016b, 2016c, 
2016d); FURNAS (2016); PWC (2016); COCA-COLA (2016c); SCHNEIDER (2016); RDB 

(2016); RIBEIRO (2016) 

 

No que diz respeito ao tempo de adesão ao Pacto Global e WEPs, para três 

empresas, Unilever Brasil Ltda, Home Care Cene Hospitallar e IBM BRASIL, 
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nenhuma informação foi encontrada no que tange à data de adesão. A Cálamo 

Distribuidora de Produtos S/A (Grupo Boticário) assinou o Pacto Global em 2003 e 

endossou o WEPs em 2015. Furnas Centrais Elétricas aderiu ao Pacto Global em 

2003 e endossou o WEPs em maio de 2010. Antes de 2010 seus dados estavam 

integrados nos relatórios anuais da Eletrobrás. Price Waterhouse Coopers é 

signatária do Pacto Global desde 2002, e endossou o WEPs em junho de 2015 

(EVENTO, 2017; PWC, 2017). Recofarma Indústria do Amazonas Ltda (Coca-Cola 

Brazil) assinou o Pacto Global em maio de 2006 e, endossou o WEPs em maio de 

2012. Schneider Electric Brasil Ltda é signatária do Pacto Global desde outubro 

2016 e divulgou 2 relatórios de sustentabilidade, respectivamente 2011 e 2012/2103. 

A Renault do Brasil não é signatária do Pacto Global e aderiu ao WEPs em março 

de 2015. A filial CUMMINS BRASIL assinou o WEPs em março de 2016. 

Esta situação vem, por um lado, confirmar a precariedade dos dados 

desagregados por sexo documentados pelas empresas nos Relatórios de 

Sustentabilidade que motivou a elaboração do GRI Gender em 27 de outubro de 

2009 (MILES; NIETHAMMER, 2009). Por outro lado, demonstrar que mesmo 6 anos 

após o lançamento do GRI Gender e já na segunda edição do Prêmio WEPs Brasil, 

30% das empresas premiadas com Troféu Ouro ou Prata não aderem nem às 

preconizações do GRI Gender nem aos critérios definidos pelo prêmio WEPs Brasil 

para a avaliação do respeito ao princípio 746 do WEPs.  

As evidências obtidas por meio do questionário documentado pelas empresas 

participantes, assim como as informações obtidas pelas avaliadoras nas visitas às 

empresas finalistas do Prêmio WEPs Brasil são mantidas confidenciais 

(ASSESSORIA, 2016). Assim, nenhum relatório relata as práticas que levam as 

empresas a serem premiadas, nem mesmo de maneira consolidada sem 

identificação das mesmas. Existe um fraco comprometimento das empresas com 

respeito as preconizações de divulgação dos dados. Esta situação dificulta o 

entendimento por meios públicos da maneira como as empresas têm abordado a 

questão das relações de gênero e, do que é considerado como relevante para 

                                            
46 O princípio 7 do WEPS define a necessidade de ter transparência, medição e 

divulgação de relatórios para tornar públicas as políticas e os planos de implementação 
de metas empresariais para a promoção da equidade de gênero por meio de relatórios 
corporativos. 



106 

 

 

favorecer a igualdade de gênero nestas empresas e influenciar favoravelmente a 

evolução da representatividade das mulheres. 

Esta situação vem de certa forma confirmar que o fraco engajamento das 

empresas instaladas no Brasil não se situa apenas no endosso do WEPs como 

demonstrado na (TABELA 2), mas também no que diz respeito às preconizações do 

GRI Gender et WEPs. 

No que diz respeito à disponibilidade de dados nos relatórios de 

sustentabilidade viabilizados pelas 7 empresas, desde 2009, os dados mais 

divulgados são o da representatividade das mulheres no quadro de empregados e 

na liderança. Por esta razão, escolheu-se inicialmente estes dois critérios para 

avaliar a representatividade das mulheres nas sete empresas premiadas. 

No que diz respeito ao objetivo do Prêmio WEPs Brasil sobre a 

representatividade das mulheres no quadro de empregados da empresa, segundo a 

(TABELA 3), somente o Grupo Boticário, a Price Waterhouse Coopers e a Coca-

Cola Brasil apresentam resultados dentro da faixa preconizada pelo prêmio situada 

entre  39% e 50%. A Coca-Cola Brasil só atinge estes valores em 2009, 2014 e 2015 

quando os dados não integram a parte produtiva que tem em torno de 50.000 

empregados, quando os dados são relativos aos escritórios (entre 250 e 400 

empregados) a representatividade atinge os 49%, caso contrário a 

representatividade é de 12%. No que diz respeito ao Grupo Boticário, os relatórios 

de 2009, 2010 e 2011 não deixam clara a integração dos empregados Aerofarma, 

empresa responsável pela operação de cerca de 170 lojas próprias, o que poderia 

explicar a baixa da representatividade de 8 pontos percentuais entre 2011 e 2013.  

Nem todas as empresas facilitam o entendimento da documentação dos 

relatórios em termos de homogeneidade de dados o que dificulta a validação do 

entendimento dos mesmos e não permite uma análise temporal da evolução da 

representatividade das mulheres no quadro de empregados das empresas.  O que 

vem mais uma vez confirmar o diagnóstico realizado por Miles e Niethammer e 

apresentado no GRI Gender (2009).  

Mesmo assim, fica evidente, que com exceção do Grupo Boticário e Price 

Water House Coopers, os dados apresentados pelas empresas que se engajam com 

o WEPs e disponibilizam informações não são mais favoráveis do que a situação do 

Brasil onde as mulheres representam 42,6% da população ocupada. (IBGE, 2014). 
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Muito pelo contrário, Coca-Cola do Brazil, Furnas Centrais Elétricas e Renault do 

Brasil apresentam uma participação das mulheres no quadro de empregados entre 

12 e 16%, bem inferior a média nacional. 

 

Tabela 3 – % de Mulheres no quadro de empregados das empresas (s/dados = relatório 
disponível mas nenhum dado com respeito à este critério foi documentado) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unilever Brasil Ltda 26,0% s/ dados 27,0% 29,0% 29,2% s/ dados s/ dados 

Grupo BOTICÁRIO 54,2% 63,3% 66,7% s/ dados 58,6% 56,7% 56,0% 

Furnas Centrais 
Elétricas 

  17,1% 14,6% 18,1% 15,6% 15,6% 15,8% 

PRICEWATERHOUSE
COOPERS 

          50,4% 49,2% 

Recofarma Indústria 
do Amazonas Ltda 
(Coca-Cola Brazil) 

56,1% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 48,8% 49,3% 

Schneider Electric 
Brasil Ltda 

    28,0% 26,3% 26,4%     

Renault do Brasil S/A 7,0%   9,5% 10,0% 8,8% 12,0%   

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); UNILEVER (2016); BOTICÁRIO (2016a, 2016b, 2016c, 
2016d); FURNAS (2016); PWC (2016); COCA-COLA (2016c); SCHNEIDER (2016); RDB 

(2016); RIBEIRO (2016) 

 

No que diz respeito ao objetivo do Prêmio WEPs Brasil sobre a 

representatividade das mulheres em cargos de Diretoria e Conselhos, como mostra 

a (TABELA 4), somente 3 empresas apresentam estes dados desagregados. Destas, 

somente Unilever Brasil Ltda e o Grupo Boticário, nos anos para os quais os dados 

estão disponíveis, apresentam resultados dentro da faixa preconizada pelo prêmio 

situada entre 31% e 50%. No entanto, os cargos não integram membros de conselho 

em nenhuma das duas empresas, pois a informação com respeito à composição dos 

conselhos não está disponível nos relatórios. Outro ponto colocado em evidência é a 

ausência desta informação nos relatórios das filiais de multinacionais estrangeiras. 

Não existem dados para os cargos de liderança de alto escalão separadamente. 

Exceto no caso da Price Waterhouse Coopers, cujos dados estão disponíveis para 

os sócios da alta liderança e cujo objetivo para 2020 é ter 20% de mulheres nestes 
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cargos, o que se situa 11 pontos abaixo da meta preconizada pelo Prêmio WEPs 

Brasil. (MILES; NIETHAMMER, 2009). 

Das 3 empresas que disponibilizam dados, em 2014 e 2015, somente o 

Grupo Boticário apresenta representatividade das mulheres neste quesito acima da 

média brasileira que se situa em 19% segundo dados do relatório de 2016 da Grant 

Thornton International Business, sobre as mulheres que ocupam cargos de alta 

liderança. (GTI, 2016). 

Mais uma vez, verifica-se a dificuldade de encontrar dados disponíveis 

desagregados por gênero, apesar do engajamento das empresas que endossam o 

WEPs com as preconizações sobre a importância da publicação destes dados. 

(MILES; NIETHAMMER, 2009; UNGC, 2016; ITAIPU, 2013). 

 

Tabela 4 – % de Mulheres ocupando cargos de diretoria e conselhos (s/dados = relatório 
disponível mas nenhum dado com respeito à este critério foi documentado) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unilever Brasil Ltda 36,0% s/dados 39,0% 45,0% 37,2% s/dados s/dados 

Grupo BOTICÁRIO 
s/ aerofarma 
(executivos) 

s/dados s/dados s/dados s/dados 23,1% 23,1% 33,3% 

Furnas Centrais 
Elétricas 

    13,3% 26,7% 6,7% 0,0% 0,0% 

PRICEWATERHOU
SECOOPERS 

        8,6% 8,0% 10,3% 

Recofarma 
Indústria do 

Amazonas Ltda 
(Coca-Cola Brazil) 

ND ND ND ND ND ND ND 

Schneider Electric 
Brasil Ltda 

    ND ND ND     

Renault do Brasil 
S/A 

    ND ND ND ND ND 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); UNILEVER (2016); BOTICÁRIO (2016a, 2016b, 2016c, 
2016d); FURNAS (2016); PWC (2016); COCA-COLA (2016c); SCHNEIDER (2016); RDB 

(2016); RIBEIRO (2016) 

 

Como apresentado na (TABELA 5), no que diz respeito ao objetivo do Prêmio 

WEPs Brasil para representatividade das mulheres em cargos de gerência, 

nenhuma das 7 empresas apresenta resultados de 50% como preconizado. Exceto a 
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Unilever Brasil Ltda nos anos de 2013 e 2014. A Coca-Cola Brazil informa em seus 

relatórios um objetivo de 50% de mulheres em cargos de gerência até 2020. 

 

Tabela 5 – % de Mulheres ocupando cargos de gerência ( s/dados = relatório disponível 
mas nenhum dado com respeito à este critério foi documentado) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Unilever Brasil Ltda 32,0% s/dados 47,0% 48,0% 50,4% 50,0% 45,0% 

Grupo BOTICÁRIO 
s/ aerofarma 

s/dados s/dados s/dados s/dados 38,2% 34,9% 33,3% 

Furnas Centrais 
Elétricas 

    13,8% 15,8% 18,9% 17,7% 17,6% 

PRICEWATERHOU
SECOOPERS 

          43,3% 42,8% 

Recofarma Indústria 
do Amazonas Ltda 
(Coca-Cola Brazil) 

ND ND ND ND 24,0% ND ND 

Schneider Electric 
Brasil Ltda 

    20,0% s/dados 27,2%     

Renault do Brasil 
S/A (*) 

    10,0% 11,0% 10,6% 13,0% 15,0% 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: UNITED NATIONS (2016); UNILEVER (2016); BOTICÁRIO (2016a, 2016b, 2016c, 
2016d); FURNAS (2016); PWC (2016); COCA-COLA (2016c); SCHNEIDER (2016); RDB 

(2016); RIBEIRO (2016) 

 

Como não existe obrigação de apresentar no GRI os dados nem com a 

discriminação recomendada pelo GRI Gender (MILES; NIETHAMMER, 2009) nem 

pelo WEPs (UNGC, 2011), a precariedade e a falta de homogeneidade dos dados 

de um ano para outro, dificulta a análise da situação das empresas engajadas no 

que diz respeito à representatividade das mulheres no quadro de empregados, nas 

funções de conselho e diretoria e de gestão. 

A constatação desta situação levou a uma mudança de orientação da 

pesquisa que vale ser relatada. Inicialmente a pesquisa seria documental, e a falta 

de dados disponíveis levou a autora a sentir a necessidade de explorar de mais 

perto o que realmente as empresas estavam implementando para alcançar a 

igualdade de gênero no que diz respeito à representatividade das mulheres. Desta 

forma a autora decidiu realizar um estudo de caso. 
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3.2 ESTUDO DE CASO – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Os dados colhidos nas entrevistas deixam claramente identificado todo 

esforço realizado pela empresa objeto deste estudo para diagnosticar os sintomas 

causados pela divisão sexual do trabalho e pelo modelo de dominação masculina 

que colocou a mulher num lugar de dependência.  

A empresa conseguiu criar um movimento que visa tanto acolher mais 

mulheres no ambiente de trabalho quanto abrir espaço para elas terem escolha 

sobre  a evolução de suas carreiras. 

Desta forma, como demonstrado no (QUADRO 8), muitas práticas têm sido 

implementadas para sanar os sintomas criados pela divisão sexual do trabalho e 

pelo modelo baseado na dominação masculina. Todas as práticas são 

implementadas com o objetivo de criar um ambiente no qual as mulheres tenham 

oportunidades iguais as dos homens. Indo além da igualdade em áreas 

extremamente masculinizadas com algumas práticas que buscam favorecer as 

mulheres.  
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Quadro 8 – Práticas identificadas 

continua 

Princípios 
WEPs PRÁTICAS 
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Implicação do CEO mundial e local explícita por meio dos comportamentos  

Implementação de estrutura especifica @women cujas ações são 
acompanhadas em comitês liderados pelo CEO na matriz e localmente pelo 

presidente local 

Implicação do CEO mundial e local reconhecida pela mídia 

Estratégia de gênero relacionada com o negócio 

Definição de Key Performance Indicator47 (KPI) para medir a representatividade 
das mulheres na empresa (por exemplo, % de mulheres no quadro geral de 

empregados e % de gestoras) 

KPI com meta fixada de comum acordo com as áreas  

KPI com acompanhamento que visa contribuir com a solução das situações 
bloqueantes e/ou que causam dificuldade no alcance da meta fixada 

Adotar os KPIs como indicadores individuais com impacto no bônus anual 

Utilização de vídeos com falas do CEO Mundial para demonstrar a importância 
do assunto 

 

  

                                            
47KPI é a sigla do termo em inglês Key Performance Indicator. Em pode-se traduzir por 

indicador-chave de Desempenho. Esse indicador é utilizado pela alta liderança para 
medir o desempenho dos processos da empresa que lideram. Permite a comunicação 
do desenvolvimento da empresa aos demais colaboradores que com essas 
informações podem colaborar melhor para o alcance dos objetivos. Os KPIs, 
comunicam a maneira como a empresa decidiu implementar sua estratégia e favorece 
o envolvimento de todos a fim de alinhar os esforços em torno desta estratégia.  
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Quadro 8 – Práticas identificadas 

Continua 

Princípios 
WEPs 
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Ações junto às universidades para atrair a candidatura de mulheres  

Comunicação externa, por exemplo em site da empresa e facebook, sobre 
importância do papel das mulheres  na empresa 

Palestras externas e testemunhos de mulheres que fizeram carreira em 
diferentes áreas para demonstrar que é possível 

Realização de benchmarking com empresas lideres na representatividade 
de mulheres em diferentes setores 

R
e

c
ru

ta
m

e
n
to

 

Construção de Viveiro de Currículos de mulheres para diferentes áreas 

Obrigatoriedade de ter 50% de Currículos de mulheres com qualificação 
similar ou melhor que o dos candidatos homens para as vagas na fase de 

análise dos candidatos 

Táctica de 100% de Currículos femininos com qualificação similar ou 
melhor que o dos candidatos homens nas áreas muito masculinizadas 

Cultura desenvolvida: Gênero é um critério de decisão, a competência 
permanece a prioridade 

Promoção dos Currículos de mulheres pelos membros do grupo @women 
quando vaga aberta na área de pertencimento 

Leilão de Currículos de Mulheres para preencher vagas em áreas com 
pouca representatividade de mulheres 

Retirar nome dos Currículos para dificultar identificação do sexo do 
candidato a fim de evitar preconceito com as candidatas mulheres 

Prestar atenção na redação dos perfis solicitados para preencher vagas 
para que o apelo não seja direcionado para homens. 

F
o
rm

a
ç
ã
o
 I

n
te

rn
a
 Palestras e testemunhos de mulheres que fizeram carreira em diferentes 

áreas para demonstrar que é possível (solicitar protagonismo das mulheres 
na construção de suas carreiras) 

Promover participação dos homens nos eventos que tratam a questão das 
relações de gênero, por exemplo nas palestras com testemunho de carreira 
das executivas locais e da matriz ou de ouros países onde a empresa esta 

presente 

Eventos para aproximar as mulheres na utilização integral do produto que é 
considerado pelas relações de gênero como um objeto masculino 

C
u

id
a
d

o
 c

/ 

F
re

io
s
 Permissão automática para contratação de uma/um substituta(o) para 

cargo ocupado por mulher em licença maternidade 

Dificuldade dos homens em lidar com mulheres (diagnosticado, não foi 
detectada nenhuma ação específica) 
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Ergonomia dos postos com cotação integrando a diferença física da mulher 

Criar meios para escutar as mulheres sobre sua necessidades com 
pesquisas ou conversas presenciais 

Home office (em estudo) 

Horário de entrada entre 7h e 9h, e saída entre 16h e 18h 

Salas de aleitamento,  

Campanhas incentivando  maternidade “tudo bem você ser mãe aqui” 

Creche  

Estacionamentos para gestantes para terem acesso mais rápido à empresa 
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Quadro 8 – Práticas identificadas 

Continua 

Princípios 
WEPs PRÁTICAS 
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Disponibilização de planos de saúde com ofertas que integram todas as 
modalidades de especialização médica incluindo especificidades das mulheres 
como ginecologia e exames específicos. Plano de saúde possui convenio com 

muitos médicos e possibilita escolha. 

Campanhas com o plano de saúde para o pré-natal e pós-natal 

Centro Médico Interno da empresa:  Protocolo de medicação e protocolo de 
materiais de usos especiais alterados para integrar remédios para cólicas 

menstruais e misto de mudança antes do ciclo menstrual (crise de enxaqueca, 
crises de ansiedade, de tristeza. 

Centro Médico Interno da empresa foi criada uma sala de recuperação 
separada para mulheres 

Volta licença maternidade: sala de apoio à funcionária que está amamentando 

Centro Médico Interno da empresa: médicos com dupla especialização, 
medicina do trabalho - clínico geral e ginecologia 

Atendimento psicológico para situações complexas da vida 

Aceitação, mesmo se com viés de gênero, da fragilidade (cansaço após 
viagens internacionais quando sai do aeroporto diretamente para o trabalho, 

roupas machadas pelo sangue da menstruação) 
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Realizar conversas transparentes com as mulheres para entender a razão da 
ausência de ambição para ocuparem cargos de liderança 

Mentoria e coaching para preparar mulheres para cargos de liderança: 
entendimento do potencial, da organização vida doméstica e profissional, 

desenvolvimento de comportamentos de líder. 

Construir viveiro de mulheres com potencial para assumir cargos de liderança 
via análise dos perfis internos e no recrutamento de mulheres com perfis com 

potencial para assumir cargos de liderança 

Colocar o “(a)” nas vagas, por exemplo, técnico(a) 

Colocar sistematicamente currículos de mulheres preparadas para concorrer às 
vagas para cargos de gestão 

Projeto home office: “eu posso aceitar um desafio maior porque vou ter algum 
dia em que posso trabalhar na minha casa”. 

Criar a cultura “se você for uma pessoa competente, organizada, você 
consegue dar conta do teu trabalho dentro do horário de trabalho” e sair da 

cultura que tempo no escritório é sinônimo de resultado. 

Diagnosticada possível dificuldade das gestoras para promoverem 
colaboradoras, pois são mais exigentes na análise do perfil das candidatas 

Criar cultura do protagonismo desafiando as supervisoras e gerentes a 
desenharem suas carreiras a fim de aumentar representatividade das mulheres 

no nível de direção) 

Recrutar no mercado mulheres com competência reconhecida em liderança 
quando não há perfil interno a fim de aumentar as possibilidades de sucesso e 

criar a cultura de mulheres líderes 

Promover a imagem das gestoras da empresa solicitando-as para fazer 
exposições tanto em fóruns externos como internos  
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Quadro 8 – Práticas identificadas 

Conclusão 

Princípios 
WEPs PRÁTICAS 
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Publicidade: buscam valorizar as mulheres colocando-as no papel de 
consumidoras em situação de utilização do produto 

Publicidade: se ocupam do perfil das mulheres famosas que utilizam em 
suas publicidades para representarem as suas consumidoras 

Grupo @women se ocupou de dar pareceres sobre as publicidades para 
contribuir com a veiculação de informações que favoreçam a igualdade de 

gênero e evitem toda colocação da mulher em papel de dependente ou 
como objeto masculino 

Utilização dos meios de comunicação interna e externa para demonstrar a 
importância que a mulher tem tanto como consumidora do produto quanto 

como colaboradora 

Nos discursos e apresentações saldar utilizando Todas e Todos ao invés 
do genérico Todos. 

Criar check lists que permitam evitar a reprodução de erros (por exemplo, 
convocar para um evento com traje Terno e Gravata, convidar Esposas 

para evento, soltar folders sem nenhuma mulher) 

Colocar atenção na validação de conteúdo e forma de apresentação e 
utilização das mulheres nos eventos que patrocinam para não colocar a 

empresa numa posição não coerente com a sua estratégia de igualdade de 
gêneros. Solicitar informações sobre trajes que serão utilizados pelas 

recepcionistas e papel que lhes será atribuído. 

Adoção de ponto de controle para assegurar mescla de sexo e racial. 

Atribuir um papel relevante para a presença de recepcionistas em eventos. 
Evita a utilização de recepcionistas em posições onde serão percebidas 
como objetos de desejo, de simpatia, de subordinação ao homem para 

cuidar deles. 

Colocar homens em posições tipicamente femininas, como por exemplo 
recepcionistas. 

Modificação de documentações ligadas ao produto para o todo que admite 
de certa forma que os homens também estão mudando (por exemplo, 

supressão dos detalhes técnicos da engenharia para tornar a utilização da 
documentação mais acessível ao consumidor) 

6. Promover a igualdade através de iniciativas comunitárias e compromisso social: 
categoria não tratada nas análises, interesse da pesquisa é na representatividade no 

quadro de empregados e na liderança. Além disso, as práticas relacionadas ao 
empoderamento das mulheres da comunidade são anteriores ao movimento ligado a 

estratégia WEPs. 

7. Transparência, medição e divulgação de relatórios: internamente os dados sobre os 
KPIs (% de mulheres no quadro de empregados e % de mulheres em cargos de liderança) 

são divulgados, a autora não detectou nenhuma outra prática relevante com respeito a 
este princípio. 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 
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Apesar do enorme esforço e seriedade da empresa com a implementação de 

práticas para aumentar a representatividade das mulheres em todos os níveis e 

setores da empresa, como o foco é colocado no tratamento dos sintomas, existe 

ainda uma omissão no tratamento das causas da hierarquização das relações de 

gênero e, consequentemente, na busca pela igualdade nestas relações. Pode-se 

perceber em muitas das falas que os entrevistados permanecem com um 

entendimento pelo qual seriam biológicos atributos que foram socialmente infligidos 

a mulher. (SANTOS; ANTUNES, 2013; EAGLY; CARLI, 2007). 

 

E8: E, por outro lado, também, a questão do equilíbrio que traz um 
comportamento feminino e um comportamento masculino profissional 
no ambiente de trabalho, porque são opiniões e comportamentos 
diferentes e que, na realidade, agregam bastante, agregam 
positivamente, né? 
E6: Eu notei esse fim de ano o que as áreas que têm mulheres 
fazem no ambiente. Por exemplo, agora a gente arrumou aqui para o 
(CPF), para o Natal, para os operadores. Em determinadas áreas na 
fábrica.... Por exemplo, a área da “nome”, uma supervisora de 
produção, ela arrumou (totalmente). Sabe aquela coisa bem de 
mulher? Por exemplo, as nossas mesas de café são assim ((dá 
toquinhos na mesa)), não têm nada. Você toma o café, passa um 
pano, termina e vai para a linha.  A área [da “nome pessoa”] tem 
toalhas com desenhinho, todo arrumadinho, tem vasinho. Agora no 
Natal ela trocou a toalha e colocou [uma] com motivo de Natal e 
colocou uns pinheirinhos, porque essa área é um pouco maior e tem 
mais pessoas. [Ali há] 4 mesas e cada mesa tinha o seu pinheirinho. 
Aí ela enfeitou com árvore, ela colocou aquelas guirlandas e daí 
tínhamos que colocar nos pinheirinhos o que a gente esperava para 
2017. Ela ornou toda a UET (unidade elementar de trabalho) dela. 

 

Mesmo quando a questão  do negócio é abordada do ponto de vista da razão 

que levou a empresa a se dedicar a igualdade de gênero, ela traz uma afirmação da 

diferença sem percepção do como se chegou historicamente a esta diferença. As 

relações de gênero permeiam a visão da necessidade de se ter mais mulheres na 

empresa para trazer o olhar diferente da mulher, tanto para a concepção dos 

produtos, quanto para a organização. Esta visão afirma a diferença ao colocar em 

relevo a importância de se ter um olhar feminino que trará um complemento. 

 

E7: Por isso, é importante que a mulher esteja presente – e aí vem o 
outro aspecto interessante: não só nas áreas onde talvez mais 
tradicionalmente vemos mais mulheres [como] nas administrativas ou 
no RH, mas também na engenharia, no marketing, no produto. Esse 
olhar feminino nas outras áreas... (então) na engenharia – eu falo 
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realmente de engenharia, em todas as [suas] áreas. E permear essa 
opinião feminina em todas as áreas, até na fabricação – isso já tem 
sido feito, por exemplo, na “Empresa”. 
E3: Fora o business... as mulheres conseguem trazer um ponto 
diferente um pouco mais ponderado e equilibrado, que se só deixar o 
homem, que é super agressivo, é muito viril. E muito extinto. 

 

A empresa espelha a sociedade. Sem uma abordagem que apresente de 

maneira clara o que são as relações de gênero, seus colaboradores hospedam o 

modelo pelo qual a sociedade os educou. (BOURDIEU, 1988). 

Existe mesmo na área fabril, a mais masculinizada, uma certa possibilidade 

de associação desta mulher profissional com os papéis de mãe e irmã. 

 

E6: A questão de como tratam essas mulheres é o que acho muito 
interessante, porque tem um respeito enorme. Porque às vezes você 
pensa: “vou entrar numa “setor da empresa”, [onde] a maior parte é 
de homens, então por mais que você esteja de uniforme – nada que 
chame a atenção, mas é sempre uma mulher com 500 homens na 
“setor da empresa” e 800 na “setor da empresa” – vai chamar a 
[atenção]”. Não [é assim], é mais uma pessoa da equipe, parece 
muito aquela coisa mesmo assim de família. Tem áreas que eu noto 
que é tipo “é a minha irmã aqui”, sabe? Em momento algum eu vi 
alguma coisa do tipo “é uma gata, é legal”. 
E6: Com colegas [homens] eles falam: “(ininteligível) cara, tô aqui 
fazendo não sei o que”. Isso eu acho bem legal.  E claro, toda essa 
questão da supervisora, que traz essa... não sei resumir em uma 
palavra, mas parece que é aquela coisa da mãe um pouco, né? A 
questão da família... acho que fica uma coisa mais família, união... é 
diferente. 

 

Não existindo hoje nenhum estudo científico publicado sobre a evolução 

comportamental em empresas que se dedicam a trabalhar a questão das relações 

de gênero a partir das orientações do Prêmio WEPs Brasil, não é possível dizer que 

uma aproximação pelos sintomas não gere a mudança de mentalidade que 

favoreceria a igualdade entre os sexos não somente do ponto de vista da 

representatividade quantitativa mas também na eliminação da hierarquização das 

relações entre esses. 

Como demonstrado na (FIGURA 5), na empresa estudada o cuidado com a 

representatividade das mulheres de maneira aprofundada é relativamente novo. 

Assim, não se pode afirmar que esta abordagem da questão da representatividade 

das mulheres pelos sintomas trará ou não uma modificação nas relações de gênero 

dentro desta empresa, muito menos que tipo de mudança causará. 
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Figura 5 –Linha temporal da empresa 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Pode-se no entanto afirmar que no estágio atual esta forma de desenvolver a 

representatividade das mulheres, sem levar em conta a outra metade masculina e 

sem integrar as relações entre os dois sexos, tanto na realidade social como na 

imagem que um tem do outro, não provoca a mudança comportamental que traria 

um entendimento sobre o fato que não existe nenhuma razão científica para explicar 

que determinados atributos foram infligidos ao homem e outros à mulher. 

(BOURDIEU, 1988). 

No que diz respeito à hierarquização das relações em função destes atributos 

observa-se que ela não é revelada, passa-se diretamente para o objetivo que busca 

o alcance de um novo status no ambiente de trabalho no qual as mulheres devem 

ter os mesmo direitos que os homens dentro da empresa. Não existe um 

entendimento claro da parte dos entrevistados das razões que levaram a esta 

situação. Não se percebe nenhum debate questionando o porquê de hoje este 

trabalho estar sendo realizado para abrir espaço para as mulheres nas organizações 

que vá além da motivação business. Também não existe nenhuma evidência sobre 

a abordagem da igualdade de direitos além das portas da empresa. (BOURDIEU, 

1988; FRASER, 2012; EAGLY; CARLI, 2007). 
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Lidar com o tema da representatividade das mulheres com este vácuo no 

entendimento das causas pode levar ao empoderamento das mulheres sem uma 

revisão da diferenciação pelo gênero e da utilização desta para hierarquizar as 

relações entre homens e mulheres. (BOURDIEU, 1988). 

Pode-se observar que a empresa estudada se preocupou em analisar os 

princípios propostos pelo WEPs por meio do questionário de avaliação do Prêmio 

WEPs Brasil, a fim de garantir que, por um lado, aderiria à uma causa coerente com 

seus próprios objetivos e, por outro lado, seria capaz de contribuir em todos os 

aspectos elencados pelos sete princípios por meio de um plano de ações internas. A 

empresa se serviu da primeira edição do prêmio WEPs Brasil como uma 

oportunidade. Utilizou a auditoria realizada pelas avaliadoras como um diagnóstico 

abrangente. Foram detectados os pontos fortes e aqueles sobre os quais seriam 

necessários um trabalho aprofundado. Durante dois anos, entre a primeira edição 

em 2014 e a segunda em 2016, tomaram seriamente o diagnóstico e desenvolveram 

ações para melhorar significativamente seu posicionamento no prêmio.  

 

E1: Eu acho que foi na organização do tema, das informações. Hoje 
é muito mais fácil para a gente conseguir as evidências nas visitas 
dos auditores, porque de fato a gente se organizou. E em segundo 
[lugar, por exemplo], as perguntas que faziam parte do prêmio WEPs 
quando a gente participou da primeira vez eram um diagnóstico 
gratuito que estávamos recebendo [a respeito] do nosso formato de 
gestão. 
E4: O que eu gosto muito é que a auditoria em si ela dá pra gente 
um bom norte, do que que a gente pode trabalhar. Que quando a 
gente começou com o grupo do “@women”, a gente não sabia nem 
por onde começar. 

 

A organização do trabalho realizado na empresa está mais atrelado aos 

passos propostos pelo Prêmio WEPs Brasil que aos do GRI Gender. O GRI Gender 

é completamente desconhecido na empresa. 

 

E2: Não conheço....  
E1:(verifica a mensagem de resposta da sua jornalista, que diz que 
nunca tinha ouvido falar sobre o GRI Gender de 2009. Segundo ela, 
esse era um documento que apenas sugeria a inclusão da questão 
de gênero nos relatórios de sustentabilidade, mas, visto que a GRI é 
uma organização muito ativa com atualizações frequentes, o 
documento de 2009 caducou e provavelmente influenciou a questão 
da diversidade que hoje a “Empresa” trabalha na GRI.) 



119 

 

 

E8: Eu não conheço. Não sei se, de repente, outras áreas aqui 
utilizam. Acredito que sim. Mas eu desconheço.  

 

O GRI da empresa também não parece fazer parte dos documentos 

divulgados internamente na empresa. Por exemplo, informações disponíveis no GRI 

são desconhecidas e consideradas confidenciais. 

 

E9: Eu acho que o tema salário é fechado. Eu acho que nunca... a 
empresa não está ainda nesse nível. 

 

A empresa não faz referências a agenda positiva da ONU nem associa o 

trabalho da igualdade de gênero aos ODS. Os entrevistados parecem não ter 

conhecimento nem do posicionamento nem da importância do tema da igualdade de 

gênero na pauta da ONU para o desenvolvimento Sustentável expressada nos ODM 

e na sequência nos ODS. 

 

E2: Eu nunca ouvi falar. A agenda da “empresa” eu conheço, mas da 
ONU não. 
E6: O que é trazido para a gente são mais as atividades do grupo 
“@women” mesmo, né? 

 

Existe uma percepção de um movimento mundial não obrigatoriamente ligado 

à agenda da ONU. 

 

E9: Eu acho que tudo se conversa, um serve de exemplo para o 
outro para manter a roda andando. Porque eu acho que é o tipo de 
coisa muito fácil, às vezes, se uma pessoa está impulsionando a 
outra, que essa pessoa saindo a bola possa cair e ficar esquecida. 
Mas quando você tem movimentos acontecendo no Brasil e no 
mundo que movem isso, que falam disso, que tratam isso, na 
televisão é também um tema cada vez mais aberto, nas redes 
sociais também, você vê lá no Silicon Valley a quantidade de 
startups hoje gigante, digitais com mulheres que estão ou foram 
direção – acaba virando um movimento bola de neve, que faz com 
que o assunto esteja sempre na pauta. E eu acho que o fato de 
serem indústrias de ponta, que geram desejo e tudo, também ajuda 
para isso. 

 

O Prêmio WEPs Brasil é visto pelos entrevistados não somente como uma 

oportunidade para se alcançar uma disponibilização das boas práticas, mas também 

como um meio de influenciar a sociedade. 
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E4: De repente chegar a conclusão... todo mundo tem necessidade 
de engenheira, ótimo, beleza, que nos vamos fazer, a gente em 
conjunto influenciando a sociedade para ter mais engenheiras. Não 
basta só a “empresa” fazer, a gente tem ai um monte de engenheira, 
mas é só a “empresa” que precisa de engenheira dentro do 
“estado”?... Quando você tem vários vizinhos querendo influenciar.. 
E o WEPs é um caminho. A gente faz muito benchmark, 
principalmente no começo. A gente fez com “empresa setor 
cosméticos”, “empresa mesmo setor da empresa 
estudada...Também teve muitas que vieram ver a gente... O 
benchmark é valido mas não tem fio condutor e eu acho que o 
WEPS é esse fio condutor pra gente dizer assim, tudo isso aqui, olha, 
são boas práticas... trabalhem nisso porque isso funciona bem... Não 
tem, não tem em lugar nenhum. O questionário mais as boas 
práticas de quem participa no prêmio vão ser, assim, algo muito 
bacana para aquelas empresas que querem começar e vai 
potencializar. 

 

Pode-se concluir que a maneira como o Prêmio WEPs Brasil construiu seu 

questionário para avaliar a performance com respeito ao empoderamento das 

mulheres, na compreensão desta empresa, não integra de forma efetiva a 

necessidade de trabalhar a igualdade de gênero por meio de debates, discussões, 

ou outra modalidade que levaria os colaboradores a compreenderem que é preciso 

se desprender dos estereótipos e papéis rigidamente atribuídos a um gênero. Estes 

estereótipos causam preconceitos que limitam o desenvolvimento tanto das 

mulheres como dos homens. Desconstruir estereótipos implica integrar na discussão 

a questão do lugar do homem. Se este lugar não é questionado, o lugar da mulher 

também pode não encontrar espaço para mudança e as relações podem 

permanecer hierarquizadas, mesmo se a quantidade de mulheres aumenta. 

(SANTOS; ANTUNES, 2013; EAGLY; CARLI, 2007; BOURDIEU, 1988). 

A busca pela igualdade de gênero tem foco no empoderamento da mulher, na 

sua validação como um ser capaz de assumir uma vida profissional com 

possibilidades para evoluir e conquistar até mesmo cargos de liderança. No entanto, 

não na existe foco na desconstrução do lugar que ela ou o homem ocupam nesta 

relação hierarquizada. As barreiras invisíveis e localizadas em todos escalões 

reveladas pelo estudo Eagly e Carli (2007) estão presentes e o trabalho atualmente 

realizado pela empresa trouxe algumas delas para o nível consciente dos 

entrevistados. Todavia, as causas destas barreiras não são compreendidas como 

uma construção social que é articulada com o papel atribuído ao homem. Enquanto 
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a relação de hierarquização não é desconstruída tem-se um risco de realizar 

mudanças visíveis que na realidade continuam a velar a realidade e contribuir com a 

manutenção das posições relativas entre os sexos. 

 

E8: a representatividade da mulher aqui é entendida com a 
contribuição profissional dela. Não tem outro nome. Com a 
contribuição profissional. A gente não tem como ter uma 
representatividade somente com números – “ah, vamos aumentar o 
número de mulheres de 60 para 70 em tal área, ou de 80 para 100”.  
Eu acho que um número é uma forma de dar o ‘start’ na inserção do 
gênero. Eu acho que já passamos disso. É solidificar realmente essa 
representatividade, com resultados. 
E4: A gente tem trabalhado com vieses. E o que aconteceu comigo, 
aconteceu com muita gente na “Empresa”. Não adianta a gente 
trabalhar só com o como fazer as mulheres entrarem na “Empresa”, 
a gente tem que fazer o como fazer a mulher entrar na “Empresa”  e 
ficar na “Empresa” e como fazer com que a gente quebre essa 
barreira interna, porque efetivamente existe essa barreira. As 
pessoas não percebem muitas vezes que elas estão vivenciando 
essa barreira. Elas simplesmente nunca pensaram em colocar uma 
mulher na direção mecânica ou nunca pensaram em colocar uma 
mulher na manutenção. Mas não é que eles tinham aquele 
preconceito, é porque nunca teve e eles nunca pensaram em fazer 
diferente. Então vamos trabalhar sobre viés e comunicação também. 
E1: Uma vez eu vi uma frase da Luiza Helena Trajano, presidente da 
Magazine Luiza, e ela falou que é contra as cotas. Ela acha que essa 
imposição não é necessária, mas que quando você tem um nível 
muito diferente entre as pessoas, por exemplo, quando em uma 
empresa há poucas mulheres, a cota é uma medida temporária 
necessária. Você obriga o sistema a chegar num determinado nível 
de equilíbrio. Depois ela se torna desnecessária. 
E6: Respeito.... Então eu acho que é nesse sentido. Se viesse um 
“homem” que falasse: “a gente não vai mais trabalhar com 
“ferramenta/movimento”, não vai mais montar “insumo” 
manualmente”, e se for a “E6” falando tem que ser igual. É o respeito 
de as pessoas acatarem aquilo, independente do sexo [de quem está 
falando]. 
E1: significa retratar dentro da companhia dentro do corpo de 
colaboradores as proporções encontradas na sociedade em todos os 
sentidos, diversidade cultural, de raças, de credos e de gênero 
também. Então, na “EMPRESA”, o que a gente pretende é 
representar os 49%/50% de homens e mulheres dentro de todos os 
níveis da empresa. 
E7: Acho que ainda todas [essas ações] precisam ter uma 
continuidade para ganhar ainda mais corpo, mas eu vejo sim que na 
“Empresa” existe uma decisão estratégica e existem ações sendo 
feitas de forma organizada e já com alguns resultados sendo feitos. 
Mas eu imagino que nos próximos anos deveremos ter ainda mais 
resultados efetivos. Acho que estamos num momento ainda 
inicial. ...Então, é um processo. Repito: estamos no meio, estamos 
no processo, acho que [ele] está estruturado e tem que ter 
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continuidade, obviamente. Mas, a decisão estratégica da empresa é 
muito clara – isso é importante falar. ... Agora vem a etapa que, eu 
não tenho dúvida, vai ser ainda melhor que é [ter] resultados 
concretos ainda melhores. E aí, numa fase seguinte, a cultura 
arraigada de que é algo natural. 
E9: E claro que, quando se fala disso abertamente, acho que dois 
tópicos que a empresa abriu-se para tratar foi a diversidade de 
origem e a de gênero. Em gênero, falo mais de homem e mulher; 
nunca existiu uma política aberta para a homossexualidade, por 
exemplo. Mas, para a mulher começou há bastante tempo de você 
falar do percentual de mulheres em postos de gestão, até mesmo de 
mulheres na linha de montagem, na função mais braçal, e de como 
poderíamos acelerar o percentual de mulheres em cargos de gestão. 

 

3.2.1 Liderança Corporativa: Estabelecer implicação da liderança corporativa de alto 

nível na promoção da igualdade de gênero 

 

A associação do fenômeno do Teto de Vidro à teoria da autocategorização 

traz uma dinâmica pela qual pode-se entender que a abertura de espaço para a 

ascensão das mulheres aos cargos de liderança depende de um movimento dos 

homens que detém o poder na maioria massiva das empresas. Os processos 

organizacionais definidos com base nos valores do grupo de homens no poder, 

precisam passar por mudanças para integrar valores que permitam aceitar a 

existência destas barreiras, até então invisíveis, criadas em torno do gênero. Aceitar 

a existência destas barreiras para torná-las visíveis é o primeiro passo para iniciar a 

adoção de práticas e políticas que permitam o tratamento da questão. (STEIL, 1997). 

Conquanto, se o processo de busca de igualdade não integrar a 

desconstrução das posições relativas entre homens e mulheres, o processo de 

mudança de lugar do tratamento da questão da representatividade das mulheres no 

mercado de trabalho pode tomar um rumo de despolitização da questão e servir aos 

interesses dos homens que ocupam as posições de poder nas organizações. 

Entregar esta questão para as empresas pode ter o mesmo resultado que a entrega 

da violência conjugal para o casal. Na vida do casal isto significaria que o homem 

decide se a violência foi um acerto de contas entre o casal ou um ato penal que 

deve ser julgado perante a lei.  Na maioria das empresas, o homem decidirá até 

onde quer ir na representatividade da mulher, pois o assunto poderá sair das pautas 

sociais que integram um trabalho conjunto entre empresas, sociedade civil, estado e 

família. Mais uma vez, estudos científicos específicos sobre os avanços alcançados 
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na construção da representatividade das mulheres nas empresas que participam do 

Prêmio WEPs Brasil não foram encontrados o que não permite avaliar de maneira 

relativa se a retomada do tema pelo Pacto Global e ONU Mulheres têm como 

consequência uma melhor representatividade das mulheres, principalmente no que 

tange as relações de gênero ou uma despolitização do tema como apresentado por 

Fraser (2012). 

Fato é que sem a implicação da alta liderança que é considerada por todos 

entrevistados como ponto incontornável não haverá movimento nas empresas. 

Tanto a atuação do CEO mundial quanto a do Presidente da filial Brasileira são 

apontadas como imprescindíveis. Este engajamento de ambos é reconhecido por 

meio do suporte visível que esta implicação provoca e pelas motivações pessoais  

do CEO Mundial que tem filhas. As falas e comportamentos do CEO mundial em 

eventos públicos, além de ser um dos aspectos mais fortes dessa decisão 

estratégica do grupo é sentida como um envolvimento pessoal que fortalece as 

motivações individuais das lideranças e colaboradores da filial objeto desta pesquisa. 

Este compromisso pessoal do CEO é parte essencial do movimento que leva todos 

a se engajarem na busca da igualdade de gênero e favorece a busca de uma 

representatividade quantitativa das mulheres com uma composição semelhante a da 

sociedade brasileira. Todavia, não se percebe nenhuma alusão a mudança das 

posições relativas entre homens e mulheres. Existe uma posição do poder 

masculino se articulando para permitir a entrada da mulher na indústria do setor 

ocupado pela empresa. Por um lado, este movimento é necessário, uma vez que os 

homens estão no poder na maioria das empresas. Por outro lado, este movimento 

poderia despolitizar a questão e torná-la uma decisão dos CEOs em cada empresa e 

não mais um movimento de uma agenda da sociedade (FRASER, 2012). 

 

E7: Eu ouvi dele – publicamente, então eu repito aqui – que um dos 
motivos que o levou a ter essa visão ou se engajar nesse tema foi 
exatamente por ele ser pai de três mulheres. Ele é pai de três 
mulheres e isso deu a ele – lógico, durante a criação e tudo o mais – 
discussões pensando sobre o futuro. E analisando, (vendo) o 
mercado, ele falou: “Olha, é um tema esse do gênero, 
especificamente de mulheres, que não é tratado de forma correta, 
com a importância devida. É óbvio que você já vê a participação de 
mulheres em universidades e tal, mas no mercado de trabalho a 
diferença é muito grande”. E ele disse uma coisa muito importante: 
“eu estou com vocês. É muito importante, nós somos responsáveis 
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por ter um equilíbrio, um aumento do número de profissionais 
mulheres no ambiente de trabalho, principalmente na indústria “setor 
da empresa”. 
E8: “Eu falo isso como profissional e pai de filhas. Eu tenho filhas. E 
a gente precisa segurar o mundo com mais oportunidades para as 
mulheres profissionais que estão no mercado tão capacitadas quanto 
[os homens]”. E ele disse que a gente teria total apoio dele. Isso foi o 
‘start’, digamos assim, porque aí os nossos diretores aqui – que, eu 
não digo resistentes, mas que eram alheios – começaram a se 
envolver porque na direção deles eles tinham indicador que foi 
colocado. Então as coisas realmente também começaram a 
acontecer efetivamente numa velocidade maior com esse apoio do 
CEO e com a inserção de indicador para algumas direções. 
E3: “CEO” ele implementou e fez um topdown dizendo que o mínimo 
que ele começaria a exigir seria 30% do gênero feminino dentro das 
organizações na “Empresa”. 
E9: Mas acho que por ser uma empresa “setor” jovem, a “Empresa” 
já teve uma cultura de ter mais mulheres jovens ocupando postos de 
hierarquia média ou mesmo alta, comparando com “empresas do 
setor” tradicionais que já estavam no Brasil há 40 anos ou 60 anos – 
a “nome concorrente”, a “nome concorrente”, a “nome concorrente”. 
E já um bom tempo depois da “evento da empresa”, acho que a 
chegada do “NOME CEO MUNDIAL ATUAL” colocou muito foco no 
tema diversidade, pela própria origem do “NOME CEO MUNDIAL 
ATUAL” – um cara do mundo. 

 

O homem precisa acolher esta mudança para caucionar, em todos os níveis, 

pois a mudança ocorre dentro dos limites da hierarquização das relações de gênero. 

(STEIL, 1997; EAGLY; CARLI, 2007). O fato do CEO ter talvez uma razão pessoal 

para aderir a busca da não discriminação das mulheres pelo fato de ter 3 filhas 

mulheres não significa que tenha compreensão das relações de gênero. Segundo 

Bourdieu (1988), sem que o homem se libere das estruturas que sustam a 

dominação masculina os esforços para liberar as mulheres da hierarquização destas 

relações não podem avançar. Desta forma, os esforços se orientam para reduzir os 

sintomas, não as relações. 

 

E8: E, olha, uma coisa que mudou também: toda participação que a 
“nome diretora” tem que fazer internamente para divulgar qualquer 
mudança, qualquer informação nova, o que for que envolva ‘colocar’ 
isso aos gestores, ela vai, mas sempre com outro diretor. E eles 
fazem uma tabelinha nas apresentações. 

 

O comprometimento do CEO mundial é claramente exposto na mídia 

internacional, por exemplo com o compromisso que a empresa assumiu em 2005 

como uma das patrocinadoras do Women’s Forum for the Economy & Society. Ele 
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participou também do Women’s Forum Brazil48 em 2013. Ele também se mostra 

disponível para encontrar as mulheres da filial brasileira para debater o assunto. 

 

E9: o próprio “NOME CEO MUNDIAL ATUAL” como embaixador do 
tema a nível global e localmente o próprio “ex PDG LOCAL” [que], 
quando era Presidente do Brasil, tomou isso para ele também aqui 
no Brasil. 

 

O presidente da filial também é reconhecido na imprensa Brasileira como um 

he for she49, um homem que quer fazer o empoderamento da mulher acontecer. 

Uma das evidências deste engajamento, foi a filial brasileira ser a primeira do seu 

setor de atividade a endossar os WEPs em 2015.  

Segundo um dos diretores entrevistados, O CEO mundial tem a intenção de 

aderir em 2017 ao He for She. Esta adesão deve colocar a empresa num objetivo de 

atingir 50% de mulheres até 2030. 

 

E7: Então, a empresa tem essa informação do movimento e agora 
nesse momento de ‘He for She’ e tal, vamos voltar a falar dos 50% 
com o objetivo [que] é o objetivo nas empresas para 2030. 

 

Outra maneira apontada pelos entrevistados como envolvimento do CEO 

Mundial e do Presidente Local é o fato deste compromisso com a representatividade 

das mulheres estar refletido na visão estratégica da empresa por meio da criação de 

uma estrutura dedicada ao tema. Esta estrutura permitiu organizar os trabalhos para 

exibir uma atuação com ações concretas cujos resultados com respeito à 

representatividade percentual das mulheres são objeto de monitoramento. Mais uma 

fez o foco é colocado na representatividade quantitativa. 

 

E1: Sobre isso tenho uma história bem legal. Até tem um ditado que 
diz assim, não sei se você conhece: “a luz solar é o melhor 
desinfetante” ou “a claridade é o melhor desinfetante”.  Você está 

                                            
48Evento organizado pelo Women’s Forum for the Ecoomy & Society.  
49O Movimento ElesPorElas (HeForShe) foi criado pela ONU Mulheres, a Entidade das 

Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, o 
movimento ElesPorElas (HeForShe) é um esforço global para envolver homens e 
meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de 
atingir seu potencial, e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova 
sociedade. 
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com tudo mofado em casa, você abre as janelas e tudo começa a 
ficar limpo, a desinfetar. Por que que eu falei isso? Porque quando 
você traz às claras as coisas automaticamente o sistema mesmo faz 
as coisas se desinfetarem, vamos dizer assim. Então o que a gente 
fez? O “Presidente local” lançou o desafio, ou seja, ele comprou a 
ideia. O que ele fazia? Ele me dava um momento no comitê de 
direção para eu falar sobre esse assunto. Então no final do comitê de 
direção eu mostrava um slide, eu colocava às claras o assunto, [por 
exemplo]: o que era? Era diretoria de vendas. Meta: 6%. Mês de 
novembro: 5%. Carinha vermelha. Era um ranking com todas as 
ações da “Empresa” e o seu status.  

 

Também foi fundamental, no trabalho junto aos gestores, a possibilidade de 

utilizar a imagem do CEO Mundial. 

 

E3: Nos temos trechos, que ele está tratando do sujeito em reuniões 
com a região. Eu tenho trechos gravados que eu utilizava, esses 
trechos para dar uma amaciada nos gestores, para eles entenderem 
que vinha do CEO e que era importante. 

 

Dois KPIs foram claramente definidos para permitirem o acompanhamento do 

desempenho dos trabalhos realizados por cada área e pelo conjunto da empresa na 

busca de uma maior representatividade quantitativa das mulheres: % de mulheres 

no quadro geral de empregados e % de gestoras. 

 

E3: E porque eu falei de um indicador e nós tínhamos 2 indicadores, 
um era o percentual do gênero feminino na organização e o segundo 
era o percentual de gestoras femininas. Você trabalhar na base 
ótimo, mas você estará plantando o futuro, mas esse ciclo será de 8, 
10 anos para ter os postos estratégicos normalmente.  

 

O acompanhamento da evolução quantitativa e das ações previstas e em 

curso para aumentar a representatividade das mulheres na empresa não aparece 

como um meio de constranger a liderança à trabalhar a questão, mas muito mais 

como um meio de trazer para a mesa as dificuldades encontradas e debater 

soluções. Entende-se aqui por dificuldade o sintoma causado pelas relações de 

gênero. Este monitoramento também criou espaço para que a liderança entendesse 

que o assunto é realmente importante para a empresa, representa o CEO e merece 

toda atenção. Um assunto seguido pelo CEO Mundial e Presidente local faz todo(a) 

diretor(a) olhar para a questão com mais cuidado. Mesmo se na fala do entrevistado 

pode-se perceber uma linguagem que levaria a concluir que as justificativas seriam 
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suficientes, perceber-se-á, nos parágrafos seguintes, que as justificativas eram 

seguidas de planos de ações para encontrar remédios para curar os sintomas que 

limitam a contratação e promoção de mulheres. 

 

E7: E daí ele estruturou isso dentro da empresa, para ter a força 
necessária para que o tema avance. Então, dentro da “Empresa”, eu 
entendo sim que tem uma orientação, uma estrutura, [há] pessoas 
dedicadas part-time e tal... você tem um fluxo, uma organização que 
cuida do tema – não é um tema só colocado, que não tem uma 
responsabilização (de ninguém). 
E1: foi uma medida muito boa que a gente tomou foi incomodá-los 
através da apresentação pública dos indicadores e não ficar um a um 
cobrando, [dizendo]: “você não está atingindo a sua meta”. [Em vez 
disso], no momento em que todos estavam na sala, inclusive o 
presidente que era o nosso embaixador, a gente mostrava essa 
tabelinha que as pessoas tinham que explicar. Obviamente ninguém 
fazia isso de sacanagem, a gente trabalhava durante o mês, 
[dizendo]: “olha, esse é o número. Quais são as justificativas?”, para 
as pessoas irem cientes de qual número seria apresentado. Então eu 
acho que essa também foi uma ação importante de gestão, de 
‘management’, que surtiu efeito. 

 

Percebe-se que quando uma empresa decide criar KPIs para seguir a 

representatividade das mulheres com o mesmo nível de importância que os KPIs 

definidos para seguir a concepção de produtos, a produção e as vendas destes, ela 

eleva o assunto ao nervo vital da empresa. Falar da representatividade das 

mulheres no mesmo nível que se fala da participação de mercado, do nível de 

produção das fábricas e do nível de qualidade leva os colaboradores a perceberem 

que o assunto faz realmente parte da pauta do CEO. Seguir resultados por meio de 

um KPI permite que os colaboradores entendam o quanto suas atividades 

colaboram para o sucesso desses números. Hoje, os indicadores de percentual de 

mulheres no quadro geral e de gestoras fazem parte dos KPIs seguidos de maneira 

regular pelo CEO mundial e pelo Presidente local. Isto demonstra a capacidade que 

o sistema capitalista apresenta para obtenção de resultados quando associa o tripé 

econômico à uma causa do desenvolvimento sustentável. Desta forma, o caráter 

utilitário deste modelo econômico, poderia servir uma transformação levantada pela 

bandeira do desenvolvimento sustentável como esta que busca a igualdade nas 

relações de gênero (SACHS, 2008; SACHS, 2009). 
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E7: Eu estou na “Empresa” há seis anos. Tenho uma carreira 
anterior também na “setor da empresa”, no mesmo setor, e posso 
dizer, com essa comparação, que a “Empresa” se destaca nesse 
tema. Primeiro [porque foi] realmente aqui na “Empresa” que eu ouvi 
falar do tema, dentro da indústria, de uma forma organizada, 
estruturada. E [também porque] vi e vejo ações acontecendo.  
E2: Exatamente, tem objetivos e metas. É uma maneira global. Não 
é um critério de decisão, mas é como se fosse um KPI, tem uma 
ação cotidiana.  
E1: A gente fazia muitas campanhas de sensibilização que foram 
importantes, porque é importante você ter uma primeira etapa de 
comunicar e de sensibilizar as pessoas. Mas, quando ele chegou 
(PDG filial) com aquela mentalidade muito forte de indicadores, de 
KPIs, ele falou: “olha, eu quero um KPI para o grupo de mulheres 
aqui dentro da “Empresa””. Nós colocamos indicadores para cada 
área a partir daquele momento em 2012. Cada diretoria da “Empresa” 
colocou seu próprio desafio, [estipulando] quantas mulheres 
gostariam de ter dentro de um ano. não foi uma cota colocada de 
forma autoritária, mas foi uma decisão da própria direção. 

 

O processo de definição do valor do KPI para cada diretoria a partir de 

proposição das próprias direções foi um fator de responsabilização importante. 

 

E1: “bottom up”, porque partiram de um diagnóstico não 
necessariamente construído com base no comitê de direção, mas o 
que deu força para que a gente executasse esse diagnóstico e todas 
as ações que mencionei foi a alta direção, no caso a presidência, ter 
comprado essa briga, entendeu? Isso fez toda a diferença. 
E3: não primeiro, a gente trabalhava a “Empresa”. Depois no grupo a 
gente fazia desdobramento e acompanhamento, depois eu pegava 
isso aqui e cada um ia na sua direção validar com seu diretor.  O que 
eu fazia? eu fazia uma reunião com todos os gestores da “área” , - 
olha o nosso compromisso é esse, baseado nesses indicadores, e 
nessa estratégia. 

 

Os dois KPIs adotados para acompanhar a performance na evolução da 

representatividade das mulheres (% de mulheres no quadro geral de empregados e % 

de gestoras) além de ter metas anuais definidas por área faz parte dos indicadores 

individuais definidos no início do ano para avaliar a performance no final do ano do 

representante da área no grupo @women e do seu diretor. O valor que este KPI 

atingir no final do ano impactará diretamente o bônus anual dos dois. 

 

E3: A gente tinha dois indicadores principais das mulheres com o 
objetivo do Brasil, e desdobrava por área, e cada representante tinha 
o compromisso de montar o seu plano de ação com ferramentas 



129 

 

 

para desenvolver na área e depois desdobrar para a organização as 
ferramentas e isso estava dentro dos meus objetivos individuais. 

 

O movimento no qual a empresa se articula está baseado no aumento da % 

das mulheres no quadro de empregados e em cargos de liderança sem se ocupar da 

hierarquização das relações. Este movimento pode não garantir uma mudança no 

tratamento das barreiras invisíveis e nos preconceitos com respeito as mulheres que 

assumem os atributos ditos masculinos para construírem suas carreiras. Se as 

mulheres entram na empresa sem que os homens e elas mesmas tenham um 

entendimento da importância de mudar as posições relativas ao gênero para 

realmente abrir um espaço para as mulheres as barreiras podem não ser suprimidas 

e dificultar o avanço da representatividade das mulheres sobretudo em cargos de 

alta liderança. (SANTOS; ANTUNES, 2013; EAGLY; CARLI, 2007). 

Pelo entendimento dos entrevistados, o que move a alta liderança a se 

interessar pela igualdade de gêneros é a relação com o negócio da empresa. 

Revela-se assim a pertinência do slogan do WEPs que busca atrair as empresas 

com o apelo “Igualdade Significa Negócios” (UNGC, 2011, capa), assim como dos 

esforços realizados pela Catalyst (2017) e McKinsey (2007) em demonstrar a 

performance de empresas com mulheres ocupando cargos de alta liderança. Isto 

significa que o item econômico do tripé do desenvolvimento sustentável é a base 

essencial para trazer a questão da igualdade do gênero para o seio da empresa. 

Esta abordagem aponta uma tendência a tratar a questão dentro de um quadro 

limitado ao relativamente sustentável. (FARIA, 2014; VIZEU; MENEGHETTI; 

SEIFERT, 2012; PNUD, 2015; SACHS, 2009). 

Seria esta uma forma alternativa de entrar em ação para resgatar a igualdade 

de gênero nas empresas? Seria este um grito de batalha que se identificaria com o 

grito que segundo Atkinson (2005), é historicamente atribuído a sufragista Emily 

Wilding Davison50 e que já dizia que são as “ações e não as palavras” que nos 

levarão à equidade de gênero? 

 

                                            
50Mulher do movimento das Sufragista que se suicidou na corrida de cavalos em Epsom 

na Inglaterra no dia 4 de junho de 1913 para tentar chamar atenção para a causa do 
voto feminino neste país.  
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E1: E hoje, no Brasil, a mulher influencia em 85% das decisões de 
compra e em 45 a 50% das vezes é ela que paga o “produto”. 
Então a gente tem uma metade da nossa população de pagantes, de 
clientes mulheres e, no entanto, nem nas nossas “representantes 
de venda” e nem na nossa fábrica onde a gente está fazendo o 
“produto” há uma quantidade de mulheres assim representativa 
para esse público que está comprando. 
E6: Eu vejo que a mulher impacta muito, como eu te falei, na compra 
do “nosso produto”. Ela impacta muito até no desenvolvimento, na 
melhoria do produto, na melhoria do processo. 
E2: por exemplo quando vem o CE ou o CPO do grupo, um dos 
indicadores que se mostram logo na entrada é a questão da 
representatividade. 
E2: Eu acho que, como já está bem enraizado, a empresa sente até 
orgulho, porque ele é visível, ele (existe) e tem uma base atrás. 
Primeiro existe um apoio da direção geral, uma preocupação da 
perenidade disso e um certo orgulho de ser justamente um ‘flagship’ 
da empresa. Hoje ele faz parte do plano de comunicação corporativa 
da empresa. 
E3: Este não é nenhum movimento feminista, pelo contrário, é 
business. O foco é business. O foco é business porque você precisa 
ver a população que é seu cliente, a população que escolhe os 
objetos que produzimos e desenvolvemos que são necessidades 
para os clientes. Que é uma população igualitária em termos de 
gênero et as mulheres influenciam em até 75% a decisão do objeto. 
Se o processo decisório do conteúdo dos objetos e eu não tenho a 
participação desse gênero? Como eu vou assegurar que esse objeto 
que nos criamos e desenvolvemos vai vir em encontro aos anseios e 
necessidades do público que vai decidir a compra? 
E8: E, obviamente, o outro lado é todo o mapeamento que foi feito e 
[foi visto que] quem decide a compra de um “produto da empresa” é 
uma mulher. Então eu acho que são as duas coisas: pelo próprio 
DNA da empresa – do cuidado com as pessoas, principalmente com 
a mulher no trabalho – e essa questão também que não se pode 
deixar distanciar do nosso negócio. 
E9: ... já vi alguns estudos das mais performantes nos EUA em Bolsa, 
elas performam melhor. E já vi também um estudo mostrando isso 
em termos de diversidade de nacionalidade. Enfim, quanto mais 
diversa a empresa, tem uma correlação entre isso e a performance. 
Então acho que esse é um fator que pesa também. 

 

Esta organização voltada para a busca da igualdade na representatividade de 

homens e mulheres é vista como um ponto chave para enriquecer a cultura da 

empresa e acarretar mais performance. O discurso não é o de “uma diversidade pela 

diversidade” e sim para enriquecer o potencial das equipes e torná-las mais fortes e 

mais produtivas. (SANTOS; ANTUNES, 2013; MCKINSEY, 2007; CATALYST, 2017). 

 

E2: Para mim é porque ela traz a representatividade do nosso cliente. 
Hoje a mulher é cliente na compra do “produto da empresa”, então 
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nada melhor do que você trazer a representatividade do teu cliente 
final para dentro da empresa. 
E1: a “Empresa” é uma empresa, não é um clube.  Ela é uma 
empresa que visa o lucro e, portanto, ela está interessada em formas 
de como crescer, de como [fazer] o seu produto ser mais aceito e 
vender mais. Então se a gente sabe que 85% das mulheres 
influenciam a decisão de compra e metade está assinando o cheque, 
[essa] é uma boa razão para a gente valorizar esse assunto. 

 

Pode-se perceber que os entrevistados revelam em seus relatos sua 

compreensão das motivações business da empresa. Fica evidente que, por meio de 

uma representatividade das mulheres que represente melhor a sociedade brasileira, 

visam uma melhor performance para alcançar maiores resultados por meio de um 

posicionamento mais inteligente diante da concorrência. Entender melhor o cliente 

para ser capaz de oferecer o produto que responderá da melhor maneira aos 

anseios deste e, finalmente se converter em compra dos seus produtos. Pode-se 

perceber talvez um preconceito no tratamento da diversidade pelas causas ligadas a 

construção social o que significaria que a adesão ao processo implementado para a 

busca da igualdade existiria somente porque se trata de obter performance. A 

vontade de integrar as mulheres na vida corporativa em todas as posições não 

passa diretamente pela bandeira dos direitos iguais e da não discriminação da 

mulher passaria, antes de mais nada, por melhorar o desempenho de vendas dos 

seus produtos. O que leva a questionar em que momento as orientações do WEPs 

refletem práticas que levem a empresa a considerar a questão social da 

hierarquização das relações de gênero. (SACHS, 2009; FRASER, 2012).  

 

E7: E aqui é curioso, porque a gente tem sim características 
diferentes, a gente sabe isso por várias pesquisas, do que a mulher 
olha para comprar um “produto da empresa” e do que o homem olha 
para comprar um “produto da empresa”. Aqui vem outra 
característica que eu acho muito interessante, que [é:] as 
características que o homem gosta são específicas, como 
“características do produto da empresa atribuídas ao gênero 
masculino” e tal – [isto é,] a grande maioria, lógico, porque você 
sempre tem ali um percentual. E as mulheres olham alguma coisa 
mais ligada “características do produto da empresa atribuídas ao 
gênero feminino” e tal. Mas esses itens que as mulheres gostam, os 
homens também gostam. Não priorizam, mas então de novo há um 
ganha-ganha. Aquilo que a mulher quer e observa, [como por 
exemplo, ] o “características do produto da empresa atribuídas ao 
gênero feminino” para a mulher é mais importante do que para o 
homem. O homem também quer “características do produto da 
empresa atribuídas ao gênero masculino”, mas para a mulher é 
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muito importante. Então, no momento em que você faz um “produto 
da empresa” realmente “características do produto da empresa 
atribuídas ao gênero feminino”, o homem também vai se sentir mais 
atraído. Então, os aspectos que têm que ser observados quando 
você faz o produto pensando na mulher, não é que você vai fazer um 
“produto da empresa” feminino, mas ele vai ganhar várias 
características que vão também contribuir para a atratividade maior 
para o homem. 

 

A empresa tem hoje um case de sucesso que é explorado para demonstrar a 

importância das mulheres na performance do negócio. Este vem corroborar com os 

estudos das organizações Catalyst (2017) e McKinsey (2017) que têm afirmado o 

sucesso das organizações com mulheres na alta liderança. 

 

E3: mas sabe que a gente tem um case que é super interessante 
que valeria a pena você estudar um pouquinho. O “nome do produto 
mundial”, foi o primeiro projeto liderado por uma mulher. Eu ate 
preparei uma apresentação na época... foi o primeiro projeto na 
“Empresa”.  Vende 3 vezes mais... 

 

Encontra-se aqui um viés que está totalmente dentro do modelo econômico 

de exploração e distribuição do capitalismo. A representatividade das mulheres é um 

meio para explorar os recursos com maior performance. Esse é exatamente o meio 

que o WEPs (UNGC, 2011) adota para que as empresas tenham aderência com sua 

causa. Ao elencar como motivação o modelo de exploração de recursos e de 

distribuição de resultados do modo de produção capitalista, o WEPs eliminaria a 

contradição com os princípios do Desenvolvimento Sustentável dos quais a 

equidade de gênero faz parte. 

Sem um estudo temporal mais aprofundado não é possível determinar como a 

representatividade quantitativa das mulheres espelhando a composição humana da 

sociedade brasileira influenciará o modelo de exploração e distribuição do sistema 

capitalista. Seria irresponsável alegar que trazer as mulheres para o mercado de 

trabalho acarretará em mais exploração dos recursos e mais discriminação na 

distribuição. E ainda mais irresponsável, acreditar que esse movimento contribuirá 

com o desenvolvimento sustentável no que diz respeito a redução da precariedade e 

da fome.  

A busca de equidade no sentido do desenvolvimento sustentável refere-se a 

uma melhor distribuição dos resultados obtidos. No entanto, à possível contradição 
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entre a lógica capitalista acumulativa e a lógica de equidade do desenvolvimento 

sustentável não se manifesta neste caso, uma vez que a busca não é melhorar a 

repartição dos resultados mas sim melhorar a performance com aval do Pacto 

Global e do WEPs. Fazer evoluir a representatividade da mulher apresenta uma 

vantagem do ponto de vista da performance. 

O que pode-se vislumbrar é um compartilhamento, tanto na exploração dos 

recursos humanos como na distribuição dos resultados obtidos, independentemente 

do modelo econômico, que espelhe suas consequências de maneira equilibrada 

entre homens e mulheres segundo a composição da sociedade. Por exemplo, entre 

os mais ricos teremos proporção de homens e mulheres equilibradas em função da 

representatividade destes na sociedade, e o mesmo nas outras classes econômicas. 

Não é possível dizer que trazer as mulheres para o mercado de trabalho vai reduzir 

a precariedade do Brasil, sem por exemplo um aumento dos empregos oferecidos. 

Compartilhar-se-á a pobreza e a riqueza, entre mulheres e homens, segundo a 

desigualdade econômica. Lutar pela igualdade de gêneros no mercado de trabalho, 

sem mecanismos que distribuam melhor a riqueza, não removerá mais seres 

humanos da pobreza. No que tange a precariedade, a causa do WEPs precisa ser 

claramente integrada com outros movimentos para se sonhar com uma melhor 

distribuição dos resultados obtidos. 

Todavia, trazer mais mulheres para a empresa parece criar espaço para um 

maior cuidado com as pessoas, o que poderia permitir uma mudança a termo no 

equilíbrio dos atributos ditos femininos e masculinos. A mulher entrando com os 

atributos que hoje lhes são infligidos e incorporados pela educação que recebem 

poderia acarretar uma nova configuração dos empregados e mudar o olhar da 

empresa no que tange o bem-estar das pessoas e na transformação da 

subjetividade de homens e mulheres para oferecer uma nova forma de 

reconhecimento nas relações de trabalho. Este caminho poderia inspirar uma 

transformação individual pela qual se conquista mais dignidade, autonomia e 

realização no ambiente de trabalho tendo como consequência maior bem-estar dos 

colaboradores e da comunidade em volta da empresa o que contribuiria com o eixo 

social do tripé do desenvolvimento social. (SANTOS; ANTUNES, 2013) 

 

E8: Existem aí duas estratégias na minha concepção. Eu acho que a 
“Empresa” sempre teve uma preocupação muito grande com a 
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sociedade, com as pessoas. Isso é muito forte na “Empresa”. Ela 
sempre foi voltada para e preocupada com seus funcionários, com as 
famílias. Eu falo sempre que é uma empresa muito materna, muitas 
vezes. Eu acho que isso vem da essência, do DNA dela. E também o 
resultado que algumas áreas começaram a dar sendo representadas 
por mulheres. 

 

Normalmente no mercado de trabalho associa-se o nome “paternalismo” ao 

modelo no qual o poder é associado à vontade de fazer bem aos outros. Desta 

forma, percebe-se na fala acima um início de mudança de percepção. O materno 

aparece aqui como ativo e não dependente. (FREITAS, 2008). 

Mesmo sem um trabalho profundo sobre as relações de gênero, existe uma 

percepção de mudança no ambiente de trabalho quanto a escuta que os homens 

têm das opiniões e orientações fornecidas pelas mulheres. O início da 

desconstrução da crença com respeito à escuta dos homens é atribuído ao 

envolvimento do CEO mundial. A implicação do CEO mundial e Presidente local 

teria trazido mais segurança para as mulheres se posicionarem e estaria 

contribuindo para eliminar o estresse ligado ao não reconhecimento da suas falas. 

Também contribui para que as mulheres comecem a perceber que sua omissão 

poderia implicar uma perda de oportunidades para o negócio e/ou representar uma 

limitação de reconhecimento e consequentemente realização no trabalho fator que 

influencia o engajamento das mulheres. (EAGLY; CARLI, 2007). 

 

E8: Isso nos dá uma segurança muito grande e um apoio no nosso 
dia-a-dia, até no nosso comportamento dentro do trabalho, para a 
gente não ter receio de se posicionar dentro da nossa área, 
tecnicamente naquilo que você conhece, de fazer realmente você 
assumir o seu papel profissional naquele espaço que você ocupa, e 
não realizar ele de uma forma encolhidinha, com medo de se mostrar 
e [pensando]: “será que isso vai gerar problema?”. Não. Eu sou dona 
daquilo que eu sei fazer. Eu sou treinada para isso, o que eu estou 
falando é o correto, é o que é o melhor. Então eu preciso me 
posicionar. A “Empresa” espera que eu dê o meu trabalho de forma 
segura, correta e responsável. Então o apoio deles é tudo, e é 100%. 
É o stress de se posicionar todo dia, matar um leão todo dia. 
E1: De fato, tem alguma coisa como se fosse essa questão do 
machismo mesmo, como se não fosse importante, não precisasse 
dar importância a esse assunto porque está vindo dela, de uma 
mulher. Parece que desconcentra, parece que uma mulher falando é 
uma coisa diferente. Alguns dão muita atenção, ficam curiosos para 
saber outra, mas eu percebo que tem alguns homens que de fato 
[quando] uma mulher começa a falar... [Esse] é um trabalho, não é 
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100% ainda na “Empresa”. [E] eu sinto isso. ... Quantas vezes eu 
falei e não fui ouvida. 
E6: A: Eu vejo uma mudança, mas eu vejo mudança em dois prismas. 
Primeiro: se eu estou numa reunião com outros profissionais, com 
outras áreas, e falo alguma coisa eu sou ouvida, independentemente 
de ter outros homens. Agora, se estou nessa mesma reunião com 
outras áreas, outros representantes, e de repente estamos eu e meu 
chefe, que é homem, quando eu falo e quando ele fala todos se 
voltam para ele. 

 

A mudança de presidente local parece não influenciar a continuidade no 

engajamento da empresa com o aumento do número de mulheres. 

 

E1: A gente está há um ano com o “novo presidente”. Nesse pouco 
tempo ele já demonstrou o quanto ele leva a sério e o quanto está 
engajado com esse assunto também. Ele foi receber o Prêmio 
“WEPs” lá na Itaipu em março de [2016], e [tanto] no discurso dele 
[como] em outros momentos quando ele fala do assunto, a gente 
percebe que ele está mantendo esse mesmo rigor, esse mesmo 
nível de importância dentro do Comitê de Direção. 
E8: Quando a gente ganhou o prêmio (ininteligível 0:20:50) o ano 
passado, o presidente fez um acolhimento ali na salinha dele e falou 
muita coisa de agradecimento também, [falou] que ele tem filha e do 
quanto ele se sente feliz de ver essas mulheres se movimentando e 
conquistando e contribuindo para um mundo melhor, para a 
sociedade e para a “Empresa”. 
Percebe-se na fala das mulheres o quanto elas ainda abrigam a 
dominação masculina pela dificuldade em feminizar o termo diretor e 
pela importância dada a conquista de homens para a causa da 
igualdade de gênero, pois a alta liderança ainda é dominada por eles. 
São eles que decidem aplicar ou não práticas que permitam o 
crescimento da representatividade das mulheres na empresa.  A 
empresa em questão tem neste momento apenas uma mulher no 
comité diretamente ligado ao presidente e uma secretaria executiva. 
A relação hierarquizada está presente e é assumida como natural. 
E1: Tem diretores e diretores, né? É como eu falei, a gente recebe 
toda a pressão dos indicadores de venda e de fabricação e a gente 
vê as duas coisas, mas com certeza a maioria é engajada. Na 
“Empresa” a gente pode ter orgulho disso. A maioria dos diretores 
têm esse engajamento e inclusive eles estão sempre comemorando 
quando tem uma mulher promovida, quando tem uma mulher em 
cargo de gestão, quando eles contratam mulheres. Eles também têm 
agora essa preocupação, já meio que se incorporou.  

 

Outro ponto relevante assinalado pelos entrevistados foi a formação do grupo 

transversal @women para trabalhar a questão da representatividade das mulheres. 

Este grupo foi criado na matriz em 2010 e desdobrado no Brasil na sequência. No 

Brasil também é relevante o fato deste grupo ter rapidamente se transformado em 
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um grupo misto composto no máximo por 60% de mulheres. A formação do Grupo 

no Brasil é apontada por alguns entrevistados como um “pontapé” no andamento 

das ações. Mais uma vez, poder-se-ia associar o fato da causa da 

representatividade estar diretamente ligada ao negócio e a melhora de sua 

performance ao interesse dos homens pelo assunto, uma vez que a construção 

social atribui a eles a atuação com assertividade necessária para a obtenção de 

resultados. Tratando-se de KPI seguido pelo CEO, envolvem-se e querem 

apresentar resultado. A hospedagem da construção social se manifesta quando o 

poder de direção é quase que sistematicamente atribuído ao sexo masculino. Os 

entrevistados raramente se referem no feminino aos cargos de diretoria, exceto 

quando se discute a questão do levantamento de dados sobre a minoria de 

mulheres em cargos de liderança. A ligação do trabalho realizado pelo grupo 

@women com um “não movimento sindicalista” expressa mais uma vez a 

necessidade de colocar sempre em evidência que não se trata de adquirir direitos 

iguais porque se admite que existe uma relação de dominação que hierarquizou os 

direitos privilegiando os homens. O tratamento da questão por meio do utilitarismo 

do capitalismo chega com esta necessidade de demonstrar uma não sindicalização 

deste trabalho. Em consequência, traz em si a despolitização da questão com o 

risco de sequestrar a discussão sobre a hierarquização das relações de gênero do 

seu lugar de discussão natural que é a sociedade e o Estado. (FRASER, 2012). 

 

E8: No primeiro grupo, ... , foi designada uma representante mulher 
de cada área. A diretoria indicaria uma representante mulher de cada 
área, não importa o conceito que aquele diretor teve para indicar 
aquela pessoa, mas ele tinha que tirar alguém dele para poder 
contribuir com o trabalho do aumento do gênero, da construção do 
gênero, da construção de uma carreira que fosse atrativa para uma 
mulher na “Empresa”. ... Nós fizemos então um levantamento, um 
mapeamento de qual era o número de mulheres em toda empresa no 
Brasil e quais eram as funções que elas tinham e em que elas eram 
capacitadas, para a gente ter aí a visão se o que elas estavam 
fazendo realmente estava dentro do escopo de capacitação delas. 
De repente elas podiam ser mais capacitadas para a função ou não, 
né? ... nós começamos só com mulheres, o segundo ano [também 
só] com mulheres. No terceiro ano já foram indicados pelas direções 
homens e gerentes de representatividade para fazer parte do grupo. 
Porque aí sim se dava a conotação realmente do que a gente queria, 
que era o equilíbrio de gênero. Então, assim, as nossas reuniões 
eram formadas por mulheres que tinham representatividade de 
trabalho e por homens também... É claro, esse é um processo 
contínuo. Então hoje ele é mapeado e acompanhado. Então, [por 
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exemplo], “em 2015 tínhamos ‘tantas’ diretoras, ‘tantas’ gerentes, 
‘tantas’ supervisoras e ‘tantas’ coordenadoras. O que nós crescemos 
em 2016? ” Tudo isso é apresentado à direção-geral da empresa. E 
cada direção tem o seu objetivo de manter ou aumentar o número de 
gênero. Isso é fantástico. 
E6: ... isso realmente mudou – estou aqui faz tempo e [antes] não 
tinha. Nesse grupo nós temos participantes homens também, e 
temos participantes do administrativo e da fabricação. Então o que 
mudou foi isso. 
E3: Tem um olho lá e a gente queria... engraçado... decisão que a 
própria ideia da “nome da pessoa”,  era de trazer homens para o 
grupo.  Porque só trazer mulher para o grupo?  Então o 
representante da informática era um homem, o da “área da empresa” 
era eu, o da fabricação, colocaram homem também. E importante 
que no grupo transversal, de criar esse equilíbrio. 
E4: Sai do armário, exatamente, porque antes era muito velado e de 
repente começou aquilo a aflorar, então você vai me dizer assim: 
“nome”, resolveu o problema?” e eu vou dizer, “não, não resolveu o 
problema”. Mas eu acho que hoje a gente trata isso de uma forma 
muito mais tranquila e eu acho que o fato desse grupo ter trazido 
bastante resultado e ter uma exposição fora da empresa também, 
porque a gente acabou ganhando uma dimensão um pouco pra fora 
da empresa também. 
E2: Eu vejo como um grupo... tanto que não são só mulheres que 
participam desse grupo, têm homens que participam dele. Então não 
é um grupo de mulheres, é um grupo voltado ao desenvolvimento de 
mulheres. Eu não vejo ele como um grupo sindicalista, é mais um 
grupo focado justamente no desenvolvimento. 
E1: em 2010 foi lançado ... ela criou o grupo e o Brasil foi o segundo 
país que também o implementou. É uma rede social, como se fosse 
um grupo de homens e mulheres, porque o nosso grupo era 
representativo também de homens e mulheres que trabalhavam 
quais ações podiam acontecer para que a gente aumentasse essa 
proporção. O objetivo era o mesmo: melhorar o ambiente para as 
mulheres, para que elas quisessem ficar na “Empresa”, para que 
encontrássemos as pepitas de ouro, mulheres que tinham um 
potencial para crescer, mas também que a gente pudesse aumentar 
a quantidade mesmo de uma proporção de mulheres dentro da 
empresa... Na minha época era 40/60, 40% homens e 60% 
mulheres...As metas acompanhadas pelo projeto são: Evolução do 
percentual de mulheres em cada nível hierárquico, Objetivo anual de 
cada Direção para a contratação de mulheres, Turn over de homens 
versus mulheres, por área, Taxa de conversão de estagiárias e 
gestoras (comparada à taxa de conversão de homens), Evolução do 
número de mulheres com alto potencial nas listas. 
E1: A “Empresa” é uma filial. Quando a matriz se organizou, deu as 
orientações, pronto. O assunto se reforçou e aí as mulheres 
começaram a vir em missões aqui para o Brasil, e a gente pegava 
essas mulheres, as colocava numa sala junto com outras, ou com 
homens, fazíamos open fóruns para elas falarem como que estavam 
sendo essas questões lá no ‘Corporate’. A gente ficou sabendo de 
fóruns, então a gente participava [deles].  Acho que o pontapé, o 
primeiro passo para essa [questão da] representatividade, foi a essa 
organização oficial de um grupo preocupado com esse assunto. [Ele 
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é um grupo] não só de mulheres, mas é um grupo formado de 
homens e mulheres. 
E4: E teve um determinado momento na nossa história aqui na 
“Empresa”  onde a gente teve a criação de um grupo, aonde foi 
decidido que a gente trataria o assunto de uma forma muito mais 
binária, vou colocar assim, tá? A gente tem objetivo, a gente quer 
chegar lá, plano de ação, como que a gente vai chegar e como fazer 
o negócio andar 

 

No início do processo, homens que participaram do grupo @women sofreram 

um certo bullying51 dos seus colegas, pois eram vistos como sendo do lado das 

mulheres. No entanto, o posicionamento claro do CEO atrelado à estratégia e ao 

volume de negócio que as mulheres representam como consumidoras permitiu a 

estes homens de se sentirem confortáveis na posição de membro do grupo 

@women. Podiam ser defensores da igualdade de representatividade utilizando uma 

argumentação baseada nas oportunidades criadas e apoiada por um objetivo 

racional com visibilidade junto ao CEO. A causa podia ser defendida de maneira 

objetiva e se afastar de qualquer aderência às lutas feministas pela restituição de 

direitos iguais para homens e mulheres e sem hierarquização. 

 

E3: o “nome” é representante do ”@Women”. Faziam piada, agora – 
Ahhh é que eu ia pro lado das mulheres. E, eu explicava que eles 
não estavam entendendo que o objetivo desse trabalho é business, 
você tem que entender isso, para a organização. Isso é muito 
importante, para todo e qualquer organização, principalmente para a 
“Empresa”. Então a gente teve que fazer um trabalho com os 
gestores, tirar o estigma feminista. Não, não tem nada de movimento 
feminista com uma bandeira masculina, nada a ver. É exatamente 
foco no business, para as boas decisões a gente tem que ter 
equilíbrio, porque os pontos de vista  são diferentes.  

 

O ponto essencial que favoreceu a mudança de comportamento dos gestores 

e gestoras é o entendimento sobre o KPI. Ele é visto não como uma quota a ser 

preenchida de qualquer maneira. O KPI serve para acompanhar e entender o 

processo a fim de tomar as decisões necessárias e permitir a implementação dos 

mecanismos indispensáveis ao desbloqueio dos freios causados pelos sintomas das 

relações de gênero hierarquizadas. O desenvolvimento da capacitação das 

mulheres e a aquisição de mais mulheres tanto para o quadro de empregados 

                                            
51O bullying é uma forma de agressão verbal ou física direcionada contra uma pessoa ou 

grupo de pessoas repetitivamente e persistentemente. 
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quanto para cargos de liderança se tornou parte dos processos que regem o negócio 

da empresa. Em nenhum momento se permite colocar mulheres em algum cargo 

sem o nível mandatório de competência, isso não traria os resultados que 

comprovariam a importância para o negócio. Também percebe-se que o fato deste 

sistema ser adotado para incrementar o número de homens em áreas onde as 

mulheres são preponderantes colabora com a adesão dos homens na transformação 

de comportamentos que permitem buscar a igualdade da representatividade 

numérica entre homens e mulheres proporcional a representatividade quantitativa na 

sociedade. 

 

E2: E isso acho que é importante: não é um sistema de cotas. ... A 
preocupação, por exemplo, quando a gente vai procurar substituir 
uma pessoa, o sistema te força a buscar, a ter candidatos homens e 
mulheres para buscar o posto. Por exemplo, há postos que vão 
vagar o ano que vem e o desejo é de a gente buscar uma mulher 
para justamente ter esse equilíbrio nas funções. Hoje, por exemplo, a 
direção “função” é quase equilibrada, está [com] quase 50/50% de 
homens e mulheres. E daí a diversidade não pode degradar a 
performance também. Ela não tem que ser um critério de decisão. 
Ela faz parte desses critérios, mas não é o preponderante. O 
primeiro ponto é a competência. Então ela não vai eliminar o primeiro 
que tem a competência, mas é um critério de desempate, claramente.  
O Inverso também. Tem áreas em que você tem muita mulher e que 
se busca trazer um homem para equilibrar. Isso é legal.  
E4: A gente não pode bloquear a vida né? Então se a gente não tem 
mulheres capacitadas, isso é a grande questão e é isso que eu 
defendo claramente é que a gente tem que ter uma mulher 
capacitada. Colocar mulher por ser mulher não coloque.... Na 
capitação e mesmo dentro da parte interna, porque eu não gostaria 
de uma mulher dizer: “ah, olha que legal, que uma mulher foi 
promovida a gerente naquela vaga e todo mundo sabe que ela não é 
competente. Ou ela está lá porque prometeram o cargo pra ela 
quando ela entrou dentro da empresa, ai chega lá e ela não dá 
conta”. É a mesma coisa de colocar um homem incompetente, então 
eu acho que em nível de currículo igual e tendo os dois o mesmo 
nível de competência técnica, preferir a mulher é o que eu prego. 

 

Pode-se concluir que no contexto desta empresa a preconização do WEPs 

que visa a promoção da igualdade de gênero por meio da implicação da alta 

liderança para afirmar o apoio das esferas mais altas no desenvolvimento de 

políticas dirigidas à igualdade foi adotada e é reconhecida como um fator essencial 

para o estabelecimento de metas e objetivos com abrangência de toda a empresa. 

Ademais, esse envolvimento da alta liderança favorece, como previsto pelo WEPs 
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(UNGC, 2011), o envolvimento de todas as partes interessadas, tanto no 

desenvolvimento como nas análises pertinentes para o progresso que leva ao 

avanço da cultura corporativa rumo à igualdade e à inclusão. No entanto, tal qual a 

cartilha do Prêmio WEPs é hoje construída, ela favorece a igualdade de direitos para 

acessar o emprego e cargos de liderança, incluindo as mulheres, mas dentro do 

mesmo estado de direto das relações de gênero que criam as barreiras invisíveis e 

que confirmam as relações relativas entre homens e mulheres. Desta forma, não é 

possível dizer, por exemplo, que numa situação de crise econômica as mulheres não 

seriam as primeiras a serem demitidas, pois uma vez que as relações 

hierarquizadas se perpetuam o homem continua sendo visto como o provedor da 

família, no mínimo o principal provedor e, a mulher como dependente. 

 

3.2.2 Igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação, tratar todos os 

homens e mulheres de forma justa no trabalho 

 

Fica evidente que muito trabalho tem sido realizado pela empresa para 

assegurar uma igualdade de oportunidades para o acesso aos cargos propostos 

pela empresa. A busca de práticas que facilitam o acesso das mulheres vai desde a 

seleção e recrutamento até a preparação das mulheres que fazem parte do quadro 

de empregados para permitir promoções internas.  

Trazer o entendimento sobre o fato que as pessoas têm funcionado de uma 

maneira pela qual os homens são privilegiados no mercado de trabalho e no seio da 

empresa é um primeiro diagnóstico que ajuda a colocar luz na questão. No entanto, 

mais uma vez, não se discute a questão das causas deste modelo de funcionamento. 

 

E3: o mais difícil era mudar o mindset das pessoas para que eles 
entenderem que o movimento era importante para o business da 
empresa. E não um movimento feminista para aumentar o número de 
mulheres na empresa por nada. Fazer eles compreenderem que o 
business da empresa, é estratégico para o business da empresa. 
Isso é bem difícil. Foi tudo na repetição, e também a questão da 
hierarquia, utilizar.  

 

Os diagnósticos realizados nas diferentes áreas para identificar as 

dificuldades e incentivar o aumento do número de mulheres recrutadas permitiu 

apontar obstáculos existentes no processo no que diz respeito à captação de 
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currículos em áreas importantes no setor de atuação da empresa estudada. Por 

exemplo, a percentagem de mulheres em cursos do ensino superior na área de 

engenharia mecânica apurada pela empresa no Estado no qual está instalada é 

similar a taxa de 8,9% apurada em 2012 para todo o Brasil segundo dados 

apresentados no (GRÁFICO 6).  Trabalhar de maneira organizada com metas levou 

cada área a buscar as razões materiais que impediam uma representatividade de 

mulheres e homens segundo as proporções da sociedade brasileira. Identificar os 

sintomas causados pela divisão sexual do trabalho e pela hierarquização das 

relações de gênero permitiu, como disse uma das entrevistadas, colocar luz nas 

situações e desenvolver soluções. Na área de engenharia a empresa decidiu realizar 

encontros nas universidades para promover tanto o seu domínio como o setor 

industrial da empresa. Essa atividade tem como propósito motivar na fonte as 

mulheres a se candidatarem para os empregos que a empresa propõe e a deixarem 

o currículo no viveiro que organizam para ter disponibilidade de candidatas quando 

uma vaga é aberta. Como apresentado na (TABELA 6), estas ações contribuíram 

para aumentar em 7 pontos percentuais o número de mulheres nesta área da 

empresa em 7 anos. Este valor é 10 pontos percentuais acima do número máximo 

de engenheiras mecânicas disponibilizadas no mercado de trabalho a cada ano. 

 

E8: … “Empresa” criou um trabalho de extensão na PUC para 
angariar mulheres, moças, jovens que quisessem fazer Engenharia, 
[mostrando] o que uma indústria “setor” oferece... 
E2: Há direções onde é mais simples fazer isso. Por exemplo, na 
parte mais administrativa você tem um equilíbrio de candidatos. Há 
funções em que [isso] é mais complicado. Por exemplo, em 
engenharia a base não gera [mulheres], [portanto] não é uma base 
equilibrada. Então é muito difícil [nesse caso]. Sim, você vai ter que 
forçar, se preparar para essa diversidade, mas ela não é natural.  Ela 
é forçada.  
E3: Claro que tem áreas supostas mais simples como a área de RH 
dado a grande maioria que são as mulheres, mas isso ai, faz mais 
parte da cultura. ... Já na engenharia a nossa grande dificuldade foi a 
fonte, nós fizemos uma pesquisa em todas as universidades para 
verificar como que estava sendo desenvolvida a fonte ou seja a 
geração de engenheiras e lá foi a grande barreira aqui na base que 
nos iniciamos aqui para o desenvolvimento de produto de engenheiro 
mecânico... e ai realmente a fonte é de 8%. Hoje as engenharias e o 
que a gente vem observando há uma progressão em relação a 
minha época quando eu me formei em 1993. Nos éramos 50 na 
turma e uma mulher na turma. Por outro lado a gente observa que 
nas engenharias de produção há um crescimento importante lá ... 
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nós encontramos 40%, 45%, hoje seria nas universidades a média 
de produção que envolve. 

 

Tabela 6 – % de Mulheres na área de engenharia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12% 12% 13% 15% 18% 18% 19% 19% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Como a questão é tratada pelo sintoma, não existe uma divulgação ampla dos 

dados e fatos verificados nesta trajetória dos diagnósticos. Entender que a situação 

na qual a mulher se encontra hoje no mercado de trabalho tem suas origens na 

divisão sexual do trabalho que foi acompanhada pela definição da família nuclear 

poderia ser uma maneira de formar líderes de alta direção, gestores e colaboradores 

para desenvolver um olhar que amplie o foco além da vantagem business e integre a 

questão social do tripé do desenvolvimento sustentável nas relações de gênero. A 

divulgação mais ampla destas experiências permite o compartilhamento do 

conhecimento sobre questões que norteiam a construção das relações do gênero. O 

fato de nem todos os membros da direção terem conhecimento das reais 

dificuldades em se contratar engenheiras mecânicas demonstra a dificuldade em 

perceber e entender as relações de gênero. (HOBSBAWM, 2015; FRASER, 2012). 

 

E7: Tem uma preocupação técnica muito grande, como eu já disse, 
que é super importante. E hoje, felizmente, o mercado acho que 
oferece sim mulheres para praticamente todos os postos. Eu sou 
engenheiro de formação. Quando eu fiz Engenharia Mecânica eu 
tinha começado o curso com quatro mulheres. Hoje, os cursos de 
Engenharia Mecânica têm quase 50% de mulheres. É por aí o 
percentual e em outros é maior. Então hoje a disponibilidade de 
profissionais de todas as áreas é importante, [por causa da] 
formação técnica. 

 

Como a questão da falta de mulheres nos cursos universitários ditos 

masculinos não é percebida como uma questão ligada a hierarquização das 

relações de gênero, uma parte dos gestores e gestoras adquiriu consciência da 

necessidade de manter o foco nas mulheres para não esquecer dos problemas na 

captação para alcançar os objetivos 

 

E2: É mais uma questão justamente... quando a gente discute as 
mobilidades... de propor, forçar o sistema a não esquecer de ter essa 
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consciência. É reconhecido que é complicado fazer porque na base, 
na nossa indústria, você não tem essa diversidade. Então você tem 
que ter um trabalho que é feito próximo de universidades para captar, 
para mostrar o interesse para captar mais mulheres. E o equilíbrio 
nas formações, por exemplo, numa área mais de Engenharia, você 
não tem já na base. Então você nunca vai ter.... hoje em uma 
estrutura que a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente nunca vai 
ter uma Engenharia com 50% de mulheres... Eu sei que existe uma 
proximidade (dentro das universidades) para trazer a atratividade 
para a “Empresa”, mas antes da universidade eu não sei, eu pelo 
menos desconheço se existe uma ação que incentive a mulher a 
entrar numa Engenharia. 
E7: Então, todos os processos de recrutamento têm sim uma 
orientação para se buscar mulheres para os postos. Essa é uma 
ação que até [pelo fato de] uma empresa como a “Empresa” [estar] 
numa fase de crescimento no Brasil, numa mudança até de mercado, 
de produtos muito grande, tem [havido] uma necessidade de 
contratação nos últimos anos interessante e essa direção de RH é 
fundamental. 

 

Outra área da empresa que tem realizado um esforço importante para 

melhorar o índice de contratação é a de produção. Sendo uma empresa do setor 

industrial, segundo um dos entrevistados, a área de fabricação representa 

praticamente 70% dos colaboradores. A baixa representatividade numérica das 

mulheres nesta área, como apresentado na (TABELA 7), é uma das razões do 

índice geral ainda estar bem aquém dos objetivos traçados pela empresa e da nova 

meta de 50/50 que seria adotada com a eventual adesão do CEO mundial ao He for 

She. 

 

E1: Foi um sacrifício muito grande para a gente conseguir, porque 
não é fácil você quebrar um paradigma, por exemplo dentro de “setor 
fabricação”, dentro de certas áreas da “Empresa”. Hoje a nossa área 
de fabricação, a mão de obra direta, responde por 70% de todo o 
quadro de colaboradores da “Empresa”. Ou seja, se a gente fizer 
uma mudança ali, isso tem um peso de 70% sobre o nosso indicador. 
No entanto a gente tem postos de trabalho, tem uma questão de 
ergonomia feminina, do corpo da mulher. Existem questões 
importantes que precisam ser analisadas. Você não pode chegar de 
uma hora para outra e simplesmente dizer: “Olha, queremos mais 
mulheres aqui na fabricação”. Existem análises a serem feitas de 
acordo com o tamanho das mulheres, a proporção, o peso, a 
ergonomia. Então todo esse trabalho começou a ser realizado para 
que a gente pouco a pouco pudesse progredir e avançar. 
E3: Têm mulheres nas áreas de suporte, nas áreas financeiras 
também mais isso é fácil, a dificuldade maior eu diria está em duas 
direções que era a de fabricação em função da dificuldade 
ergonômica das condições de trabalho e questão física e a 
engenharia. 
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E4: Porque hoje a fabricação corresponde a praticamente 70% do 
quadro de funcionários, então você pode fazer o esforço que quiser 
dentro das áreas administrativas que já estão a maior parte acima de 
30% em todos os seus quadros, salvo duas direções, se não me 
engano são informática e comercial. O restante todo mundo está 
acima. Se você não fizer nada na direção de fabricação, o número da 
empresa não mexe, porque você vai mexer nas outras, mas são 
muito poucas vagas. 

 

Tabela 7 – % de Mulheres na área de fabricação 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5% 5% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Apesar da baixa representatividade das mulheres na área de produção, pode-

se constatar a existência de uma discussão que leva em conta a inclusão do ponto 

de vista do desenvolvimento sustentável, uma vez que se entende aqui que o 

alcance da igualdade cria a necessidade de tratar a diferença. A busca pelo 

aumento da representatividade das mulheres nos postos de produção, levou a 

empresa a uma análise ergonômica dos postos que leva em conta a diferença física 

das mulheres, inclusive a questão da gravidez. Levantar a diferença física das 

mulheres nas medidas ergonômicas pode desencadear uma discussão mais ampla 

na empresa sobre a questão do bem estar no trabalho. Para permitir uma entrada 

mais abrangente das mulheres nas linhas de produção é necessário que a empresa 

tenha um olhar com dimensão estratégica para o desgaste físico. Por exemplo, 

passar a representatividade das mulheres para o patamar de 30% solicitado como 

mínimo aceitável pelo CEO Mundial, considerando que todas as outras áreas 

atinjam 50%, a fabricação representando 70% dos colaboradores precisaria alcançar 

uma representatividade de 20% de mulheres. Como mostra a (TABELA 7) o esforço 

para passar a 20% seria de 14 pontos percentuais. O caminho percorrido nos 

últimos 7 anos foi de 1% e está estabilizado há apenas 3 anos. 

 

E8: E aí, a cada ano, nós tínhamos um indicador-fábrica e isso 
agilizou muita coisa em relação à fábrica. Foi feito rapidamente um 
mapeamento ergonômico e um estudo de quais são as 
possibilidades de postos em que mulheres podiam trabalhar. E, 
automaticamente, iam abrindo novas vagas e o RH ia 
acompanhando, porque essas vagas tinham que ser preenchidas por 
mulheres. 
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E6: Elas vêm do admissional e daí vão para a linha, fazem a escola 
de destreza, todos os treinamentos, toda a integração de segurança, 
todo o processo normal... Quando a gente faz uma conscientização 
de bom gesto e boa postura é igual para todo mundo. Não tem 
diferença, não tem um material específico para as meninas. Todo 
mundo recebe a mesma formação, também a orientação de 
segurança e a mesma coisa com os bons gestos na destreza. 
E2: Ah, sim. Na verdade, de uma maneira geral você tem toda uma 
análise ergonômica dos postos na linha de produção. A empresa é 
bem restrita não só para mulheres, mas também para os próprios 
homens, para que os postos sejam aceitáveis de uma maneira 
ergonômica. Todo projeto tem uma ligação da linha e tem postos 
vermelhos, [tem] alguns postos que são restritos mesmo para 
homens de certa altura. 
E1: A gente quis aumentar o número de mulheres e daí não podia 
ser [um posto de] mulher só para fazer as coisas leves, porque os 
homens iam reclamar. Então a gente tinha que fazer a mulher 
circular igual ao homem. Normalmente nas fábricas lá dentro da 
“empresa”, é assim: você tem um posto de trabalho, mas, para 
pessoa não ficar o dia inteiro só apertando parafuso, um posto de 
trabalho significa uma UET (Unidade Elementar de Trabalho) que 
significa cinco postos de trabalho, [ou seja], cinco pessoas fazendo 
atividades diferentes. Então um homem tem que fazer os cinco 
postos de trabalho durante o dia – ele vai variando o trabalho dele na 
mesma UET. A mulher não podia só pegar um posto de trabalho e 
ficar ali só fazendo uma coisa leve. Ela tinha que ser capaz de fazer 
todas [as atividades]. Então questões de ergonomia foram avaliadas 
e tudo mais. Eu entendo que a gente colocou as mulheres nos 
postos de trabalho onde elas teriam essa capacidade de fazer tudo 
isso, mas isso significa quase a maioria dos postos porque a 
“Empresa” trabalha com ergonomia, [portanto] nenhuma atividade vai 
precisar de tanta força.  
E6: M: A cotação sempre foi para homem. Agora, do meio para o fim 
do ano a gente refez as análises e em alguns postos a gente 
introduziu essa questão do standard, porque os postos que eu sei 
que não vão [ser influenciados] a gente cota para homem, mas em 
postos que eu sei que [há] por exemplo, o esforço como é que fica 
isso para a mulher? Tenho que reduzir em 30%. Então, como é que 
vai ficar a cotação? Será que de um verde não passa para um 
amarelo?  Será que eu vou poder colocar uma mulher? Ou será que 
eu posso colocar, mas eu tenho que aumentar a frequência do 
rodízio? 

 

Uma mudança que pode acontecer com a entrada da mulher em número 

considerável nas áreas mais industriais é o fato delas serem mais transparentes e 

apontarem os problemas ligados tanto ao funcionamento quanto ao bem estar dos 

empregados nos postos de fabricação. Atitude que poderia influenciar a tomada de 

consciência do bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. (SANTOS; 

ANTUNES, 2013). 
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E8: Constantemente. Mais ainda, mais ainda. Através delas. Elas 
falam. Quando você vai num posto de trabalho para fazer uma 
avaliação [e pergunta]: “o que não funciona? ”. E elas falam: “eu 
acho que ‘isso’ não é bom, ‘isso aqui’ não é bom. Poderia ser assim, 
poderia ser assado”. 

 

Mais uma área que revela os sintomas da divisão sexual do trabalho e 

apresenta dados que comprovam a situação geral do Brasil é a de Informação 

Tecnológica. Esta área tem sido considerada como tipicamente masculina. A 

percentagem de mulheres apurada em 2012 para todo o Brasil  em cursos do ensino 

superior na área de engenharia de computação é de 12% e em ciências de 

computação é de 15,2% (GRÁFICO 6). 

 

E3: Informática também era uma área complicada, que também tem 
problemas na fonte. Fonte que gere a geração dos profissionais. 
E8: Paralelo a isso, as áreas de suporte também receberam seus 
indicadores. Exemplo: a informática, que era basicamente masculina, 
foi abrindo espaço para mulheres estagiárias, de análises de 
sistemas, engenheiras de sistemas. E assim foi indo, aos poucos. 

 

Para alcançar nesta área uma representatividade de mulheres superior à 

captação possível em função do número de mulheres matriculadas nos cursos de 

engenharia de computação e ciências de computação, mais uma vez a empresa 

atacou os sintomas. Para passar de uma representatividade numérica de 17% para 

26% em menos de 7 anos, como apresentado na (TABELA 8), foi necessária a 

adoção de novas práticas no recrutamento para disponibilizar mais currículos de 

mulheres com competências de mesmo nível ou mais completas que os homens nos 

momentos de análise dos candidatos. 

 

Tabela 8 – % de Mulheres na área de informação tecnológica 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

17% 16% 18% 27% 24% 25% 25% 26% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Um elemento importante que colaborou com o entendimento da situação de 

mercado foi a realização dos benchmarkings com empresas que apresentam uma 

representatividade elevada de mulheres no quadro geral de empregados. Estes 



147 

 

 

benchmarkings criaram a oportunidade de entender as diferenças e definir ações 

para lidar com elas. Por exemplo, descobriram que as mulheres se sentem mais  

atraídas pelas empresas com produtos elencados como tipicamente femininos. 

Ficou evidente nestas comparações com outras empresas que a relativização das 

relações pelo gênero tem um impacto na construção social das mulheres levando-as 

na idade adulta a fazerem escolhas determinadas para o sexo feminino. Elas são 

educadas a se identificarem com esses produtos. A empresa estudada entendeu 

que a solução era criar mecanismos para se tornar atraente para as engenheiras. 

Desta forma, a questão está sendo internalizada, mudo a empresa para captar 

mulheres. O papel do WEPs como um braço do Pacto Global deveria ser, no 

entendimento da autora, uma organização que permitisse criar espaços não 

somente para as empresas fazerem a parte delas, mas para que elas expusessem a 

situação encontrada e junto com o governo agissem para fazer mudanças nas 

causas e não tratar somente os sintomas. Atuar nas causas sociais da construção 

das relações hierarquizadas é que permitiria atingir o objetivo do WEPS para o 

empoderamento das mulheres de maneira durável trazendo igualdade de 

oportunidades para homens e mulheres. Vale lembrar que quando se coloca em 

evidência que uma área é tipicamente masculina, isto significa também que o 

homem não tem escolhas iguais, pois ele está sendo socialmente educado e 

direcionado a optar determinadas áreas de formação e certos setores da economia. 

 

E3: Sendo que a fonte está 8%. Claro que existem empresas bench 
que desenvolveram isso fortemente na região como “Empresa setor 
cosméticos” por exemplo com apelo feminino, o problema que a 
indústria “setor empresa deste estudo” ela é percebida pelas 
engenheiras como indústria masculina. Então já se cria uma barreira 
muito grande. “produto empresa analisada”, “produto empresa 
analisada” é um objeto masculino, mas isso está mudando... mas 
esse estigma está mudando... mas existe muito ainda no meio das 
engenheiras. 

 

Como apresentado na (TABELA 9), a empresa exibe nas áreas ditas 

tipicamente femininas, como Recursos Humanos, Jurídico e Comunicação, uma taxa 

próxima dos 50/50. 

Também pode-se perceber pelos dado da (TABELA 9), com a evolução da 

representatividade das mulheres na área de compras, quão frágil é o sistema tratado 

pelo viés da busca de solução para os sintomas. Nos primeiros 4 anos do processo 
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esta área aumentou a representatividade das mulheres em 11 pontos percentuais e 

neste ano teve uma regressão de 6 pontos. (EAGLY; CARLI, 2007; GTI, 2016; GTI, 

2014). 

 

E1: Ela aumentou em 40% número de mulheres simplesmente por 
não iniciar nenhum processo seletivo enquanto não tivesse 50% de 
currículos de cada um dos gêneros. E com isso a gente conseguiu 
aumentar proporcionalmente essa quantidade de mulheres. Algumas 
áreas aumentaram bem mais do que outras, mas na ponderação a 
gente cresceu 10%. 

 

Tabela 9 – % de Mulheres nas demais áreas 

AÉREAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recursos Humanos 53% 51% 53% 61% 65% 62% 59% 56% 

Comunicação 58% 53% 60% 44% 53% 65% 56% 56% 

Jurídico e DRI / DSE 42% 49% 47% 44% 47% 41% 47% 44% 

Produto 44% 41% 31% 36% 38% 36% 42% 45% 

Financeira 40% 41% 43% 43% 43% 40% 40% 42% 

Supply Chain 31% 32% 38% 42% 43% 42% 41% 42% 

Compras 30% 34% 35% 35% 41% 41% 36% 35% 

Comercial 26% 27% 29% 30% 34% 31% 29% 29% 

Qualidade 32% 38% 41% 45% 22% 20% 28% 28% 

Design 30% 25% 31% 21% 25% 27% 28% 28% 

Direção Geral 40% 40% 40% 50% 16% 18% 20% 21% 

Programas 13% 13% 25% 20% 29% 33% 20% 17% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Nos diagnósticos também foi identificada a ausência ou presença mínima de 

currículos de mulheres nas proposições de candidatos compostas pela área de 

recursos humanos para os processos seletivos. O diagnóstico interpretou essa 

situação como uma necessidade de formar os responsáveis de recrutamento para 

terem mais cuidado quando enviam currículos para os gestores e gestoras 

escolherem um novo(a) colaborador(a) para preencher as vagas abertas. A empresa 

resolveu influenciar a captação e atrair mais currículos de mulheres para formar um 

viveiro que permite disponibilizar mais currículos do gênero feminino para cada nova 

vaga aberta na empresa. Por exemplo, aproveitou-se da tecnologia a sua disposição 

para passar mensagens no seu site e página no Facebook. Esta prática influencia o 

recrutamento agindo no sintoma. No entanto, pode não estar influenciando a 
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mudança de atitude dos gestores e gestoras uma vez que não muda as relações de 

gênero. Não houve um debate para questionar a razão pela qual os recrutadores 

deixaram de assinalar a ausência de currículos de mulheres. As pessoas envolvidas 

no processo de recrutamento são elas mesmas hospedeiras das relações de gênero 

que criaram as limitações impostas por estereótipos e as levam a tomarem decisões 

dentro deste sistema. Assim, não ter currículos de mulheres é para elas natural.  

Estes indivíduos não sabem que a era industrial se organizou com a retirada da 

mulher do mercado do trabalho, atribuindo-lhe o trabalho doméstico. Quando eles 

dizem que não sabem e que nunca se perguntaram o porquê não pensavam em 

mulheres no momento de recrutar, ninguém lhes disse que isso acontece porque 

são socialmente construídos para assim verem o mundo. Não é possível concluir 

que um trabalho realizado diretamente no sintoma, criando viveiros de currículos de 

mulheres e impondo o envio destes possa influenciar uma mudança nesta cultura 

empresarial que hospeda as relações de gênero organizadas com base em papéis 

rigidamente atribuídos a um sexo ou outro. (EAGLY; CARLI, 2007; HOBSBAWM, 

2015). 

 

E4: A gente trabalhou com banco de currículo, banco de mulheres, 
fizemos pré-seleção dessas mulheres e efetivamente a gente 
conseguiu um bom sucesso aí, conseguiu fazer com que o número 
aumentasse. E depois disso deu pra ver que mudou a forma das 
pessoas perceberem. 
E4: Saía a vaga lá, a gente ligava pra pessoa, “quantas mulheres 
têm no seu processo?”, “Ah, não tinha reparado que não tem 
nenhuma, pode deixar que vou pedir pro RH para ter mais mulheres 
dentro do meu processo, porque realmente não tenho nenhuma até o 
momento”. E no final chegava aquela mulher que era escolhida. É 
gratificante de você ver que essa discussão fazia a pessoa se 
percebesse e no dia-a-dia ela fosse balançando aquilo. 
E8: A “Empresa” chegou a colocar no site dela, um tempo atrás, o 
número de vagas abertas para mulheres em várias oportunidades na 
“Empresa” e [também colocou] que a “Empresa” era uma empresa 
que buscava o equilíbrio do gênero e entendia a importância da 
mulher no trabalho. Isso foi feito e também divulgado em vários 
fóruns da “RH” em São Paulo, né? ... O “pessoa da área de 
Recursos Humanos” foi para alguns lugares. A própria equipe da 
“país matriz” que veio para cá... então, em termos de Brasil, isso 
ficou muito bem divulgado pela mídia, sabe? E aqui no Paraná mais 
ainda através do próprio ‘nome do fórum realizado nas universidades’ 
e do site da “Empresa”. No Facebook a “Empresa” também chegou a 
colocar, um tempo atrás, [informações sobre] o trabalho, a 
importância da mulher na indústria “setor” e o quanto que a 
“Empresa” buscava esse equilíbrio. 
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E9: E também a gente usa redes sociais. Já houve momentos em 
que a gente se posicionou em Facebook e LinkedIn como uma 
companhia em que a mulher tem as portas abertas para fazer uma 
carreira, sem tabu.  

 

Houve até mesmo um momento no qual somente currículos de mulheres 

eram enviados para áreas sensivelmente masculinizadas para favorecer o 

recrutamento de mulheres. 

 

E1: Eu não tenho certeza se isso ainda está em vigor, mas até esses 
tempos atrás, nos processos onde a gente tinha funções em áreas 
que estavam muito masculinas, eram só enviados currículos de 
mulher, 100% mulheres. Aí depois, se não tivesse nenhuma [mulher] 
adequada, entravam alguns meninos, mas se começava só com 
mulheres dependendo do nível de masculinidade dentro da área. 
E1: Então eram: o desenvolvimento e outro era assegurar que, no 
momento da contratação, do recrutamento a gente tivesse oferta de 
mulheres para todas as vagas, desde as vagas de gestão até as 
vagas de operadores. Porque também tínhamos encontrado no 
diagnóstico uma reclamação por parte dos gestores, [quando 
perguntávamos]: “por que você não contrata mulheres?”, [eles 
respondiam]: “não tem currículo de mulher”. 
E3: E os estagiários também participavam desses indicadores. A 
partir de agora estagiário 100% feminino, não tem razão do porquê 
não fazer isso. Com relação as novas contratações nós temos que 
ter 50% de currículos femininos e masculinos e que disso aqui 50% 
do turnover de qualquer forma tem que ter equilíbrio. 

 

E ainda, foram feitos o que se chamou leilões de currículos de mulheres para 

preencher vagas abertas em áreas nas quais a representatividade de mulheres é 

nula ou muito baixa. Esta foi uma maneira de romper com a utilização da falta de 

currículos em áreas tipicamente masculinas, mas talvez não mude a mentalidade 

que não questiona a ausência de currículos de mulheres no futuro. 

 

E4: Eu sei, por exemplo na mecânica, foi super engraçado. Um dia 
eu olhei assim pra pessoa, não sei se foi pro “nome” ou pro “nome”: 
“qual é o seu problema? O que você tem contra mulher? Por que 
você não tem uma mulher na sua equipe?” Ai ele: “sabe que eu não 
sei, eu nunca pensei nisso”. Ai eu falei assim: “então vamos lá, 
vamos participar aqui”.  A gente fez uma vez pra engenharia um 
leilão de currículos, foi super diferente, super legal. 

 

Ou ainda, a força-tarefa desenvolvida pelo grupo transversal @women junto à 

área de Recursos Humanos para captar e obter um número consistente de 
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currículos de qualidade que permitiu a constituição de um banco de dados de 

currículos de mulheres apresentando as competências necessárias para os 

diferentes cargos. Este banco de currículos  permite a proposição de mulheres para 

a maioria das vagas quando surge uma oportunidade de contratação. A atuação da 

força tarefa foi importante no corpo a corpo com as áreas para posicionar currículos 

de mulheres nos processos de seleção. 

 

E1: E acompanhamos isso de perto. Em alguns momentos, quando 
surgia uma vaga, a gente mandava os currículos e [visto que] tinha 
um representante de cada direção, de cada diretoria dentro do grupo 
de mulheres, dizíamos: “fulano de compras, você que é do “grupo 
transversal @Women”, o fulano de tal pediu um currículo para uma 
vaga tal”. Aí a pessoa da própria área ia lá e dizia: “olha, a gente está 
aqui trazendo um currículo para você”. A gente fez um ‘one-to-one’, 
um corpo-a-corpo no começo, para poder garantir e assegurar a 
quantidade mulheres. Foi muito legal. 

 

Existe um esforço considerável da empresa para criar atividades, tanto 

externamente nas universidades quanto internamente para as colaboradoras, com o 

objetivo de influenciar uma mudança de comportamento nas mulheres com respeito 

à construção de suas carreiras. Despertar o protagonismo das mulheres se tornou 

um ponto essencial e um diferencial, nas formações comportamentais, uma vez que 

as formações técnicas são tratadas com igualdade, pois estão atreladas ao cargo. 

 

E3: ... como estimular as engenheiras a virem trabalhar na indústria 
“setor da empresa”? ... para isso a gente fez uso de uma ferramenta 
que a gente chama de “nome do fórum realizado nas universidades” 
que são as palestras que a gente vai explicar: - O que é o produto?  
o que é o “produto da empresa” ? O avanço e a ideia inicial. E a 
gente vem fazendo isso nas universidades , a gente aproveitou esse 
viés, do “nome do fórum realizado nas universidades”, para motivar 
também as engenheiras, e a verem a formação nas escolas. Porque 
não vir trabalhar na indústria “setor da empresa”? E nós começamos 
a fazer então isso aqui e o primeiro era a captação, e para isso a 
gente tinha que captar, e para isso a gente tinha que trabalhar nas 
fontes, então a gente começou a fazer esse trabalho com a “nome do 
fórum realizado nas universidades” e a estimular as engenheiras 
nessas universidades que a gente vinha fazer as palestras a 
pensarem porque não vir trabalhar na indústria “setor da empresa”?  
E8: … Fomos (‘nome do fórum realizado nas universidades’) e 
pediram para eu falar depois das apresentações. Havia algumas 
meninas, [ou melhor] mulheres, e eu era uma delas… E aí eu 
comecei a falar, exatamente da minha trajetória aqui e do que eu 
mudei. Parece que vem assim e você tem um estalo do quanto você 
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pode fazer por você socialmente, pela empresa, do quanto você 
pode ter uma carreira, um leque gigante. Mas você tem que sair do 
sua zoninha de conforto. Você tem que buscar, enfim... E aí eu falei 
muito sobre isso. 
E2: Na parte da direção “função” a gente não tem nenhuma diferença. 
Para homens e mulheres o seguimento é o mesmo. A gente não 
distingue dizendo: “a mulher tem que fazer mais ou menos”, é todo 
mundo igual. Tanto que a gente tem um projeto competências que 
estabeleceu 6 formações para todo mundo da direção “função” para 
reforçar a competência em “função”, na “função”, nas “função”, 
análise de (síntese) e comunicação. E é todo mundo. Quando digo 
todo mundo é todo mundo. A diferença é não ter diferença. 
E1: [Para] treinamentos técnicos, [existe um determinado número de 
horas a ser cumprida] independentemente de ser homem ou mulher. 
Lá na fábrica o treinamento e a escola de ergonomia, não importa, 
homens e mulheres – todo colaborador é obrigado a cumprir uma 
determinada [carga horária] de treinamento por mês. Então nisso não 
há nenhuma diferença, sendo homem ou uma mulher. 

 

A identificação e aceitação da existência do preconceito com as mulheres, 

mesmo sem entendimento das causas, permite a busca de soluções simples. Por 

exemplo, para evitar preconceito com respeito as mulheres na análise de currículos 

em atividades de recrutamento a empresa decidiu apagar os nomes dos currículos 

para evitar que os gestores identificassem o sexo do(a) candidato(a). No entanto, a 

razão do preconceito não é debatida. Perceber que tanto mulheres como homens no 

momento de recrutar adotam um posicionamento no qual demonstram uma 

preferência na contratação de homens não levanta questões, por exemplo, sobre o 

sistema educacional e estereótipos criados ao longo das relações familiares e 

sociais. Leva-se a crer que a constatação deste esquecimento seria suficiente para 

resolver a questão da representatividade das mulheres. 

 

E3: Vamos atacar na base, porque é o principal. E é o grande 
volume das contratações. Então a gente começou, vou dar um 
exemplo para você, para evitar até problema de seleção, a gente 
começou a não mais colocar nome nos currículos, a gente criou no 
RH um mecanismo que o gestor pedia quero 3 opções para essa 
posição, a gente mandava os currículos sem nome e sem gênero, 
então o cara não sabia se era mulher ou se era homem, só 
realmente o perfil, competência e experiência para que não 
houvesse uma pré seleção, já de cara já dos candidatos, porque isso 
é algo natural também dos gestores né. 

 

Como assinalado nos parágrafos precedentes, a preconização de formações 

comportamentais não relacionadas às relações de gênero fica a cargo dos gestores 
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e gestoras. Isso pode ser visto como uma oportunidade para formar e preparar mais 

mulheres para assumir funções de mais reponsabilidade, mas também pode ser um 

entrave quando as mulheres estiverem subordinadas à homens que não aderiram a 

necessidade de aumentar a representatividade de mulheres, por exemplo, nos 

cargos de liderança. Uma vez que não se trabalha a causa, o não entendimento das 

relações de gênero construídas com base da divisão sexual do trabalho e 

dependência da mulher pode levar gestores e gestoras a verem as mulheres como 

colaboradoras de passagem uma vez que em algum momento farão a opção de ficar 

em casa cuidando dos filhos e sendo sustentadas pelos maridos. Esta mentalidade 

levaria a não investir na formação das mulheres em competências comportamentais 

para, por exemplo, desenvolverem atitudes de liderança. 

 

E1: os treinamentos comportamentais ... Por exemplo, as pessoas da 
minha equipe que são pessoas do administrativo, vamos dizer 
assim... é uma decisão do funcionário com o gestor. Às vezes o 
gestor fala: “você precisa fazer uma técnica de apresentação, porque 
você não está apresentando bem”. Mas [isso] sempre está ligado a 
um mau desempenho, à alguma melhoria que precisa ser feita e não 
necessariamente ao gênero. Então os treinamentos 
comportamentais são muito mais assim: o colaborador solicitando 
treinamento. E, [portanto], não necessariamente [é porque] você é 
homem ou mulher que você tem diferença de treinamento. [Por 
exemplo, se] eu estou precisando melhorar num aspecto, a gestão 
de projetos. Então eu vou buscar esse tipo de treinamento, feedback, 
vou buscar um ‘coaching’. É uma avaliação feita pelo gestor que 
resulta numa proposta de treinamento comportamental. 

 

Outro ponto relevante é o esforço dispensado para criar uma mudança 

comportamental nos homens agregando-os aos eventos. No entanto, esta 

sensibilização foca na possibilidade de colocar a mulher como profissional, querem 

demonstrar que existem mulheres que construíram este caminho e além de tudo são 

competentes no que fazem. A necessidade está em provar que as mulheres também 

podem ao invés de confirmar que este lugar poderia sempre ter sido delas se em 

algum momento na historia da humanidade não tivesse existido uma extirpação 

deste direito delas pela atribuição de direitos em função do sexo. (BOURDIEU, 

1988). 

 

E8. A: Eu acho que o que sensibilizou mais ainda o nosso público 
interno masculino, com a nova realidade de ter muitas mais mulheres 
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e tudo, foi terem sido abertos esses fóruns no auditório, que eram 
quase mensais, com uma diretora, uma gerente geral, uma mulher 
de referência da “Empresa”. Inclusive as trouxeram da França para 
falar sobre a carreira delas e a importância do trabalho delas. Então 
isso deu uma sensibilizada... Foram trazidas muitas mulheres de 
referência no Brasil para falar sobre sua carreira como, por exemplo, 
a dona da Dudalina... deputada, a Christiane Yared, ... A Ana Paula 
Padrão, né? Houve muitas mulheres de referência que já passaram 
por aqui, nesse momento do trabalho. 

 

Formações específicas foram criadas para as mulheres com o objetivo de 

aproximá-las do produto da empresa. O produto desta empresa faz parte daqueles 

utilizados na construção das relações de gênero e é atribuído como um objeto 

masculino nos brinquedos da infância. Essa formação visa também entender se as 

expectativas deste público feminino interno com respeito ao produto disponibilizado 

pela empresa estão satisfeitas. Como a mulher, pela construção social em função do 

gênero, tem consequentemente gostos ditos femininos, a importância outorgada 

para tratar esta diferença está relacionada ao negócio, uma vez que estas 

consumidoras também precisam ser ouvidas. 

 

E8: ... as mulheres que trabalham na “Empresa” são convidadas a ir 
às “ponto de venda” aos sábados, fora de seus ambientes de 
trabalho, enfim. Há todo um cronograma lá para recebê-las. E ali elas 
recebem aulas de como “vivencia com o produto” ...”impacto na vida”. 
[Elas aprendem] o que fazer, enfim. E as nossas mulheres “utilizam o 
produto integralmente” e elas participam ativamente, por exemplo, do 
“testes dos produtos”. Toda vez que tem um lançamento de “produto”, 
eles lançam aqueles questionários de qualidade e eu faço o teste, eu 
particularmente participo. Então [no questionário eles perguntam]: 
“você acha que está adequado o “parte do produto”, a forma como 
você “utiliza”, ..? O que que você não gostou? O que você acha que 
poderia ser melhor? ” E aí vem toda a parte realmente do nosso 
produto: “você achou que a nossa dinâmica é boa para você “utilizar”? 
Foi um “produto” que te deu “característica do produto” quando você 
“característica de utilização”. 

 

O ônus da procriação é da mulher. Esta função não é remunerada, pois o fato 

de fisicamente a mulher ser responsável pela procriação facilitou sua associação 

aos trabalhos ligados à educação dos filhos. Trabalhos esses que são, além de não 

remunerados, invisíveis do ponto de vista de tempo dedicado. Assim, a identificação 

de um ponto de bloqueio ligado a gravidez foi evidente. O mecanismo implementado 

para evitar esse ônus e facilitar a contratação de mulheres foi a possibilidade de se 
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admitir uma substituta durante a ausência de uma mulher em licença maternidade. 

Este mecanismo favoreceu uma mudança importante no comportamento dos 

gestores e gestoras na contratação de mulheres. Isso traz luz aos preconceitos 

ligados ao ônus que a mulher carrega pelo fato de ser ela quem engravida e leva as 

futuras gerações no útero. Ônus que vai além da licença maternidade e cria 

preconceitos sobre a continuidade do engajamento da mulher com a empresa após 

a volta da licença. A mulher  ainda é vista como única responsável pela educação 

dos filhos e dependente do marido ou com o salário menos importante para o 

sustento da família. Assim, os gestores e gestoras se sentem mais confortáveis em 

se desembaraçar destas empregadas em momentos de crise. Criar mecanismos que 

façam cair por terra as reais dificuldades enfrentadas pelos gestores e gestoras com 

respeito à ausência de uma funcionária em licença maternidade é fundamental para 

fazer o sistema girar no sentido determinado pela estratégia da empresa no que diz 

respeito à representatividade das mulheres. No entanto, não se pode dizer que isto é 

suficiente para mudar a cultura, pois não traz entendimento das razões que levaram 

a construção deste preconceito. A questão da família nuclear que orienta a 

organização social desde a era industrial não é contestada. O problema é visto do 

ponto de vista interno da empresa e não leva em conta as mulheres de maneira 

geral, mas as mulheres desta empresa como preconiza o WEPs. Esta forma de 

abordar o problema não abre espaço para integrar a reponsabilidade do Estado, da 

família e da sociedade com respeito a este trabalho que continua sendo não 

remunerado. As questões que devem ser respondidas sobre quem deve arcar com o 

custo do tempo dedicado à educação dos filhos não é resolvida. O ônus continua 

com a mulher, passe simplesmente a ser respeitado como uma parte dela. Mais uma 

vez as soluções se impõem sob o respeito das relações de gênero hierarquizadas. 

(FRASER, 2012; CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010; EAGLY; CARLI, 

2007). 

 

E1: Inclusive, uma das coisas [que veio à tona no] diagnóstico que 
nós fizemos era que uma das áreas não tinha a substituição da 
mulher quando ela engravidava. Por isso havia uma resistência, 
talvez da gestão, porque se a mulher engravidasse logo ele não teria 
uma substituta. Ou seja, ele ficaria seis meses sem ter ninguém na 
área dele para substituí-la. Hoje funciona assim, se você tem uma 
mulher grávida na sua equipe durante 9 meses você se organiza, 
porque o bebê não vai nascer no dia seguinte quando ela conta que 
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está grávida. Você tem [aproximadamente] 7 meses para poder se 
organizar. Quando ela sai de licença-maternidade uma pessoa 
temporária entra no lugar dela.  Ou seja, para a diretoria, para o 
gestor, não há mudança de nada. Mas não era assim antes. Havia 
algumas áreas que não tinham autorização para substituição com 
temporário. Ou seja, entre o currículo de uma mulher e de um 
homem o gestor pensava: “se eu pegar uma mulher ela vai estar na 
idade de engravidar, ela vai engravidar e eu vou ficar sem ninguém 
depois por seis meses”. Ou seja, ele trocava o currículo [dela] por 
[aquele de] um homem no momento da contratação. 
E8: E esses homens começaram a trabalhar a importância da 
diversidade e eles tiveram uma mudança de comportamento muito 
grande com relação ao seu próprio departamento. Às vezes gerentes 
que eram um pouco mais hostis com determinados problemas, que 
achavam que a mulher só ia vir trabalhar, por exemplo, para ser um 
custo a mais – porque ela entrava de licença-maternidade e, na linha 
de produção, isso era um problema. Então automaticamente a gente 
criou um estudo dessa dificuldade deles. E aí foi aprovado, então, 
que para toda a funcionária que entrasse de licença-maternidade o 
seu gestor ia ter uma substituição temporária, uma contratação 
temporária, para substituir esse posto até o retorno dela. Imagine 
uma linha de produção, em que realmente uma profissional é 
treinada para aquele trabalho, e, se ela sai de licença, não há outra 
pessoa para fazê-lo. 
E4: Mas efetivamente existia, em determinados setores, em 
determinados departamentos, essa questão um pouco mais velada 
da mulher em si, “aí puxa, ela vai sair de licença, não contratar”; 
“Olha pra esse posto não posso trazer porque ela vai se machucar”; 
“Eu não posso repor ela com facilidade”. 
E6: A gente tem a reposição automática, se a pessoa está de licença, 
vamos ter mais uma na equipe, claro. Só não sei te dizer como 
funciona, se é um CDD, por exemplo. 

 

Como a expectativa intrínseca criada pelas relações de gênero é empregar 

homens, naturalmente a forma de anunciar os postos é masculinizada. A empresa 

detectou uma necessidade de prestar atenção na maneira como as vagas eram 

anunciadas. Percebeu-se que os perfis eram definidos de tal maneira que na leitura 

das proposta de vaga se imaginava a vaga preenchida somente por candidatos do 

sexo masculino. Manter atenção nestes detalhes é considerado importante para que 

as mulheres se sintam convidadas a se candidatarem para as vagas. Por exemplo, 

um pequeno detalhe mudou a percepção das mulheres na hora de decidirem se 

colocam sua candidatura ou não para uma vaga: colocaram nos anúncios das vagas 

um a, por exemplo, técnico(a). Esta é uma das formas pelas quais se manifestam as 

barreiras que as mulheres enfrentam nos diferentes níveis da empresa. (EAGLY; 

CARLI, 2007). 
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E3: Eu posso dizer da “minha área” o que a gente via muito é que 
não havia uma descriminação o que havia era uma tendência muito 
forte, a forma que os gestores descreviam o perfil era muito forte, 
faltava somente colocar uma linha assim – é um homem. A gente 
começou a trabalhar por isso aqui, com esse ponto aqui: – Se 
considerar esse ponto aqui será sempre homem. E eu fazia trabalhar 
isso. E fazia entender a questão da importância disso para o 
business. 
E4: Então, por exemplo, o flash de contratação, saía lá técnico de 
manutenção, ninguém nunca tinha percebido que saía técnico de 
manutenção. E não técnico(a), o que também poderia ser uma 
mulher. Então para muitos cargos a gente tinha essa questão, “mas 
eu posso? Eu nem sabia que podia, pensava que só podia homem 
nessa vaga”. Na descrição da vaga não tinha nada escrito, mas só o 
título deixa a mulher por si só colocar um monte de limite, então ela 
pensou que isso aqui não está funcionando. Então a gente começou 
a colocar o “(a)” nas vagas. 

 

Existe uma esperança que mais mulheres nos cargos de gestão permitam a 

contratação de mais mulheres, criando assim um círculo virtuoso que privilegiaria as 

mulheres e aumentaria sua representatividade. No entanto, isso depende do 

conhecimento destas mulheres sobre a hierarquização das relações pelo gênero, 

uma vez que um número considerável das que conseguem conquistar cargos de 

gestão são hospedeiras deste sistema. Como analisado por Eagly e Carli (2007), na 

teoria do labirinto, muitas destas mulheres entenderam qual são os atributos 

necessários para se fazer uma carreira e ocupar cargos de liderança. Ora, esses 

atributos levam a um comportamento masculinizado e abrigam a hierarquização das 

relações por gênero. Em consequência, o fato de ser uma gestora ao invés de um 

gestor pode não mudar nada. As mulheres acabam aprendendo a lidar com seus 

valores femininos reinterpretando-os para garantir o seu espaço político, agindo 

como homens, se sentindo mesmo lisonjeadas ao serem consideradas como 

homens. (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010; SANTOS; ANTUNES, 

2013; BOURDIEU, 1988). 

 

E1: tem uma coisa também que a gente acredita na “Empresa” que é: 
quanto mais mulheres estão em cargo de gestão, mais a gente tem 
chances de as mulheres trazerem mais mulheres. [Falo de] mulheres 
conscientes né, porque talvez existem algumas mulheres que são de 
certa forma machistas, porque elas também comentam: “eu não 
quero ter mulher na minha equipe porque a mulher engravida, 
porque eu vou ficar, porque...” Ou seja, elas têm alguns 
pensamentos assim. Mas empoderando mulheres com essa 
consciência de apoio umas às outras a gente tinha chance.  
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Como a mulher é vista como responsável pelas tarefas domésticas, existe um 

preconceito com respeito à disponibilidade para ficar mais tempo após o horário 

formal de trabalho para estabelecer conversas e criar vínculos relacionais que 

sustentam as relações no meio profissional. (CARVALHO NETO; TANURE; 

ANDRADE, 2010). 

 

E1: Porque a gente também chegou a uma conclusão no diagnóstico 
de que homem contrata homem porque depois, no final do 
expediente, quem vai para o barzinho, quem pode ficar um pouco 
mais depois do horário conversando naquela hora que o chefe está 
mais tranquilo, com quem você pode conversar um assunto que não 
seja necessariamente ligado ao trabalho ou para quem você pode 
demonstrar uma pesquisa que você está fazendo, eram os homens.  

 

Importante também é a constatação sobre a dificuldade dos homens lidarem 

com as colaboradoras uma vez que elas espelham atributos que deles foram 

retirados. O sentimentalismo atribuído às mulheres não entrava no espaço de 

trabalho. Como as mulheres chegam ao mercado de trabalho socialmente 

construídas com estes atributos, eles agora estão presentes na empresa. Todavia, 

não existindo reavaliação das relações de gênero, não existe entendimento sobre o 

fato de que chorar não é uma exclusividade feminina. Para lidar com o choro da 

mulher, o homem precisa retrabalhar seu lugar na sociedade para entender que 

também pode chorar. (SANTOS; ANTUNES, 2013). 

 

E1: E outra coisa foi que eles nos disseram que não sabem lidar com 
as mulheres. Eles não sabiam lidar quando uma mulher chorava.  

 

Uma das práticas adotadas foi escutar as mulheres sobre sua necessidades. 

Mais uma vez é apontada uma aceitação natural pelas próprias mulheres da 

presença massiva de homens na empresa. 

 

E4: Tem um pouco de tudo, quando a gente fez as escutas, a gente 
percebeu um pouco disso... Temos várias pesquisas, posso 
recuperar pra você. O que eu fiz na direção “X” foi mais escuta 
chamando face to face muitas meninas, mulheres. Eu fiz notas disso 
tudo. Tenho resumo. Me lembro que uma das perguntas que eu fazia 
era como que a pessoa via trabalhar em uma empresa masculina. E 
o que chocava pra gente é que pra elas tanto faz como tanto fez, não 
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tinha problema nenhum em trabalhar em uma empresa masculina, 
elas nem viam aquilo como uma empresa masculina. Eu não sei se é 
por causa da função, porque a função financeira você pode até olhar 
no mercado, ela é mais ou menos equitativa, meio a meio. Em outras 
áreas já é totalmente diferente a mulher já se sentia uma pouco mais 
acanhada, se sentia um pouco distante, até pra almoço com a equipe. 
Então a gente viu que existia efetivamente essa diferença.  

 

Como não existe um trabalho para modificar as relações de gênero no que diz 

respeito ao trabalho doméstico, atuam para remediar a realidade externa pela qual a 

mulher, mesmo com um trabalho remunerado, continua sendo na maior parte dos 

casos apontada como principal responsável por essas tarefas. Por esta razão, 

introduzem mecanismos para remediar esta situação e permitir a flexibilidade 

necessária para que possam continuar atuando nas duas frentes. Propostas de 

home office estão em estudo e um horário flexível é adotado. Também são criativos 

para tratar a diferença que traz igualdade, criaram, por exemplo, um espaço 

específico para estacionamento das gestantes que fica mais próximo da entrada da 

empresa. Inclusive existe um trabalho permanente para contradizer o preconceito da 

própria mulher com respeito a maternidade, para fazê-la entender que ser mãe não 

vai impactar negativamente sua carreira. Ser mãe não significa que não será mais 

vista como um potencial, quando for o caso, para que isso não leve as mulheres a 

desistirem da carreira ou de descomprometerem com a empresa. Enquanto não for 

criado um espaço para se discutir a divisão sexual do trabalho que permita recolocar 

homens e mulheres como responsáveis pela vida doméstica, a mulher vai continuar 

assumindo duplas jornadas. Criar espaços para mudar esta condição significa não 

se ocupar de mudar somente as mulheres dentro da empresa, mas também os 

homens desta empresa para que estes criem espaço para suas esposas e filhas 

trabalharem sem adotar duplas jornadas. O objetivo do desenvolvimento sustentável 

é empoderar as mulheres para melhorar a vida de todas as mulheres e meninas. 

Quando se coloca o problema dentro das empresas, os indivíduos se ocupam de 

resolver suas questões sem dar devida atenção a mudança do sistema social como 

um todo. Isso poderia ainda acarretar uma despolitização do problema e um 

distanciamento do Estado, da família e da sociedade na busca de uma mudança que 

seja sistêmica. Esse fenômeno também afeta a integração das mulheres nas rodas 

após horário formal de trabalho, rodas de conversas que criam vínculos entre os 

colaboradores homens e os tornam mais visíveis para promoções. (FRASER, 2012). 
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E8: Outro ponto importante: a mulher hoje segura uma carga muito 
gigante – profissional... a maioria delas é chefe de família, então elas 
têm uma carga pessoal, familiar, né? 
E1: Para isso a gente começou a trabalhar internamente esses 
temas que chamamos de fidelidade, que são a questão do home 
office, a questão da facilidade da gravidez e outros aspectos como o 
horário flexível – a gente pode entrar entre 7:00 e 9:00 horas, pode 
sair entre 16:00 e 18:00 horas, no banco de horas daí você vai 
trabalhando com isso... algumas ações que a gente entendia como 
[ações que favorecem] a mulher aceitar trabalhar na “Empresa”. ... às 
vezes você quer fazer alguma coisa no horário do almoço e você tem 
um pouco mais de dificuldade, mas [isso vai] se compensando 
através de outros aspectos. Esses eram alguns dos argumentos que 
a gente usava na captação. Por exemplo, salas de aleitamento, 
campanhas com a Amil no pré-natal e pós-natal, incentivando 
também essa questão de “tudo bem você ser mãe aqui dentro da 
“Empresa””. 
E2: Por exemplo, a “nome” teve as filhas dela. A empresa se adaptou 
às licenças e tudo [mais]. Isso não prejudicou a carreira dela. Eu 
pessoalmente imagino que cada gestor, quando vai fazer escolhas, 
pense nisso, mas eu não vejo isso como critério discriminatório hoje 
da empresa. Se ele é, é de pessoa a pessoa, mas não é dito. Mas na 
minha experiência, de todas mulheres (que vejo), eu nunca vi 
nenhum comentário nesse respeito, [de dizerem]: “ah, não. Ela é 
mulher, está no período fértil, está recém-casada”.  
E3: E para isso a gente fez uma serie de políticas para facilitar a 
retenção desses colaboradores do gênero feminino na parte de ajuda: 
projetos de creche e uma série de ferramentas para que torne-se um 
pouco mais simples a vida das mulheres. Criamos estacionamentos 
para as gestantes para elas terem acesso mais rápido a empresa. 
E4: E então dentro da parte de retenção, a gente trabalhou muito 
forte a questão do home office, foi feito todo um projeto em cima do 
tema e da parte de mentoring... 

 

No que diz respeito às formações para mudança de subjetividade sobre o 

lugar da mulher, as práticas são também mais direcionadas para a sensibilização 

com palestras sobre os preconceitos enfrentados e como é possível sair deles. Não 

foram identificados dispositivos com formações que tratam do conhecimento sobre 

as relações de gênero e que buscam remover as mulheres do papel de hospedeiras 

do sistema de dominação. Nem os homens do papel de dominadores. O preconceito 

não parece ser tratado como uma consequência da divisão sexual do trabalho e da 

hierarquização das relações de gênero. (BOURDIEU, 1988). 

 

E1: Por exemplo, daqui a uns dias a “nome de mulher influente no 
Paraná” vai estar lá falando para a gente, repetindo uma dessas 
palestras que ela fez na AMCHAM. E ela fala muito de você ajudar 
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uma mulher por dia a se respeitar, a respeitar as outras mulheres. 
Então basicamente é isso. [Seria] importante que essas mulheres 
machistas estivessem na sala para que elas pudessem ouvir. O 
convite não é uma convocação. Agora, o que eu penso é que uma 
vez que o sistema vai mudando automaticamente a pessoa vai se 
envergonhando de certas atitudes. Quando a gente fala, por exemplo, 
de gravidez acho que hoje ninguém tem coragem de falar, [mesmo 
que] no subconsciente ela ou ele possa pensar: “não vou pegar essa 
mulher, vou pegar esse homem”. 
E4: Eu fiquei pensando assim, que coisa mais nada a ver, se precisa 
de ficar um monte de gente ajudando pra chegar pra ter mais mulher 
dentro da empresa, isso é um absurdo. Ninguém tem esse tipo de 
preconceito e eu nunca imaginei que isso no dia-a-dia pudesse 
existir. E entrei no grupo e falei, bom, tudo bem, não sei o que vou 
fazer aqui, mas vamos lá. E começava a discussão, aquela 
discussão sem fim que você deve conhecer né, que depois que a 
gente conhece a gente acaba se apaixonando pelo tema. Ai tem 
preconceito porque a empresa é masculina, porque a mulher sai de 
licença, porque a mulher isso, a mulher aquilo. E pra mim aquilo me 
parecia algo improvável, porque eu não vivi aquilo dentro da 
empresa. 

 

Como o foco para a melhora da representatividade das mulheres está 

relacionado com a performance do negócio e o objetivo é aumentar não somente a 

representatividade geral, mas também nos diferentes níveis de liderança e em todas 

as áreas as relações de gênero servem de apoio para melhorar esta 

representatividade sem ser questionada. 

 

E7: Então é realmente um ganha-ganha. Seja do ponto de aspecto 
de gestão da empresa, decisões da gestão da empresa, mas 
também, no nosso caso da indústria, os aspectos de 
desenvolvimento de produto. Por isso, é importante que a mulher 
esteja presente – e aí vem o outro aspecto interessante: não só nas 
áreas onde talvez mais tradicionalmente vemos mais mulheres 
[como] nas administrativas ou no RH, mas também na engenharia, 
no marketing, no produto. Esse olhar feminino nas outras áreas... 
(então) na engenharia – eu falo realmente de engenharia, em todas 
as [suas] áreas. E permear essa opinião feminina em todas as áreas, 
até na fabricação – isso já tem sido feito, por exemplo, na “Empresa”. 
O ano passado tivemos já esse movimento, de ter mais mulheres na 
área de fabricação. 

 

Uma atenção especial também foi direcionada para as demissões de 

mulheres. Perder uma colaboradora significa baixar a representatividade. Percebe-

se a objetividade do processo implementado por meio da identificação na cadeia de 
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todo e qualquer sintoma das relações de gênero que possa impedir de cumprir as 

metas. 

 

E3: Outra coisa era a questão da demissão, porque estão demitindo 
uma mulher? A gente era intrusivo para saber qual era o motivo. 
Tinha de tudo até intrigas com chefe. E a gente comprou algumas 
brigas. A gente queria ouvir e compreender por quê. Para saber se 
ela estava sendo demitida ou se ela estava pedindo para ir embora. 
Queria saber quais as razões, que levavam ela a pedir o 
desligamento da empresa. 

 

No que diz respeito à questão salarial, a empresa apresenta uma política que 

trata os cargos de maneira similar independentemente do sexo. Desta forma, como 

apurado entre 2011 e 2013 e segundo dados apresentados na (TABELA 10), nos 

cargos de gestão, a diferença é favorável entre 7 e 9 pontos percentuais para as 

mulheres. Para mão de obra direta os salários estão em um mesmo nível e com 

respeito à mão de obra-indireta (MOS)52 existe uma vantagem entre 7 e 4 pontos 

percentuais para os homens. O indicador é seguido e apresentado nos relatórios 

GRI da empresa. 

 

E3: ... a gente trabalhava com indicadores humanos, a gente 
questionava isso, então não é a política dos recursos humanos ter 
distinção. E no Brasil não tem distinção, porque cargo é cargo, não 
existe “é mulher”. 
E2: ...mas com a mulher mais valorizada no negócio, para mim hoje 
começa a [ocorrer] mais [em] postos de gestão o contrário, porque é 
uma questão de quantidade. Se todas as empresas começam a ter 
esse tipo de política, vai acontecer o inverso, porque ela vale mais 
para a estatística. Mas em termos de estatística, eu não conheço que 
exista uma discriminação. Na “Empresa” com certeza não tem um 
(ininteligível 00:29:13) dizendo: “aqui é o nível tal”. Para mim é mais 
uma questão de nível (ininteligível) que vai pesar nessa média do 
que a relação de homens e mulheres. 
E1: Hoje a “Empresa” não tem diferença salarial. Nós escutamos 
muito falar sobre a diferença salarial, de que a mulher ganha 30% a 
menos que o homem em funções semelhantes e idênticas, mas no 
caso da “Empresa”,  a gente não tem essa diferença. Para a gente 
poder conquistar o prêmio WEPs a gente demonstrou a evidência 
que não existe diferença salarial. Esse é um ponto legal, 
superpositivo. 

                                            
52Mão de obra-indireta refere-se aos custos com colaboradores ligados diretamente com 

a produção dos bens ou serviços comercializados por uma empresa e podem ser 
diretamente vinculados a cada tipo de bem ou função de custo no momento de sua 
ocorrência. 
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Tabela 10 – Proporção salário base entre H e M (M/H) 

  2011 2012 2013 

Cargos de Gestão 107,2% 109,0% 108,0% 

MOD53 100,4% 98,0% 99,0% 

MOS 95,8% 95,0% 93,0% 

Fonte: elaborado pela autora (2016)* 

*Nota: Relatórios GRI da empresa estudada 

 

A maneira como a atribuição de bônus é realizada permite vislumbrar uma 

não discriminação nesta distribuição. 

 

E3: não existe, porque realmente o sistema de recompensa da 
“empresa”, através de resultado né e objetivos com as entrevistas. 
São todos com objetivos. Metas objetivas. Você entra em um 
processo de premiação e bonificação que é matemático: – aqui teus 
objetivos, eu fiz tanto, tanto sobre tanto no meu salário – é 
objetividade e isso o RH foi muito claro, dentro das metas que nos 
temos e que são cobradas, tem que ter valor, tem que ter premiação, 
e a partir disso que tem que ter premiação. 

 

O fato de não existir discriminação salarial na empresa é anterior ao 

aprofundamento dos trabalhos para melhorar a representatividade das mulheres. Na 

MOD, o fato das mulheres representarem 6% dos colaboradores invalida toda 

conclusão sobre uma não discriminação. Como não existe um trabalho sobre o 

assunto, os dados não permitem de concluir na MOS que exista diferença salarial 

em postos similares. O mais provável é que esta diferença seja proveniente do fato 

das mulheres ocuparem cargos menos remunerados, uma vez que elas entram no 

mercado de trabalho em sua maioria ocupando os trabalhos ditos femininos que são 

menos remunerados. No entanto, a diferença encontrada nesta empresa não 

corrobora com as conclusões de Hirata (2001) sobre o fato da globalização 

generalizar a precarização dos salários por meio da maneira como as mulheres 

                                            
53Mao de obra-direta (MOD) refere-se aos custos com colaboradores cujo trabalho não 

pode ser diretamente apropriado a cada tipo de bem ou função de custo no momento 
de sua ocorrência. A MOD é apropriada aos portadores finais mediante o emprego de 
critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas, por exemplo, rateada por 
horas/homem da mão de obra direta, gastos com energia, com base em 
horas/máquinas utilizadas, etc. 
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entram no mercado de trabalho. No que diz respeito aos cargos de gestão, pode-se 

verificar uma possível valorização das mulheres para reter as gestoras atuais uma 

vez que o objetivo do WEPs ainda não foi atingido. Também percebe-se que os 

dados da empresa apresentam uma situação significativamente diferente da 

apresentada pelo mercado segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE 

(2014). 

 

3.2.3 Saúde e Segurança :Assegurar saúde, segurança e bem-estar de todos os 

empregados e empregadas 

 

A empresa objeto deste estudo proporciona, desde sua instalação no Brasil, 

planos de saúde com ofertas que integram todas as modalidades de especialização 

médica, proporcionando ainda possibilidades abundantes de médicos e médicas o 

que permite a escolha. Os planos de saúde aos quais a empresa adere integram 

todas as necessidades particulares das mulheres, tanto das colaboradoras como 

das esposas de colaboradores. Apesar deste item fazer parte das questões 

levantadas pelo WEPs e pela avaliação do Prêmio WEPs Brasil na empresa 

estudada, ele não está relacionada com a representatividade das mulheres. Pode-se 

arriscar que sendo uma empresa multinacional, em setor masculinizado, um dos 

vetores que a torna desejável para os homens é o fato de poder outorgar planos 

médicos de alta qualidade para seus dependentes, esposas e filhos(as). 

 

E8: Isso mudou um pouquinho para a gente. Mudou entre aspas, 
digamos [que houve] uma adaptação. No nosso centro médico recém 
construído – porque nós temos dois suportes à saúde dos nossos 
funcionários:  aquilo que é feito no ambiente de trabalho, através do 
centro médico e aquilo que é feito externamente, através do plano de 
saúde. No plano de saúde não mudou absolutamente nada, porque o 
plano de saúde oferece toda a gama de suporte de atendimento, 
tanto para o funcionário homem como para a mulher, como para as 
crianças e tudo o mais.   
E2: Eu não conheço em detalhe, mas me parece que tem, 
principalmente essa questão de pré-natal. Há sim um 
acompanhamento diferenciado para mulher, mesmo para mulher de 
funcionário, [com], por exemplo, check-ups e esses negócios. 
E3: Sim eu tive toda a assistência do plano da “empresa”, então eu 
vejo que... engraçado... essa parte a gente não trabalhou no grupo. A 
gente não trabalhou porque ele tem seguro familiar tanto o homem 
como a mulher. 
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E4: Então na verdade, eu nunca me perguntei, eu sempre fui pelo 
plano e super funciona, então pra mim é super transparente isso, eu 
nunca tive assim: “pra esse exame você precisa de uma liberação 
desse exame?” Nunca.  

 

Hoje o diferencial aparece na integração de um cuidado médico mais 

atencioso com as particularidades femininas, como por exemplo, dores relacionadas 

à menstruação. Pode-se, ainda, perceber nas falas das entrevistadas um fator de 

gênero ligado ao atributo da fragilidade que é associado ao sexo feminino. A 

abordagem deixa entender, por exemplo, que no caso dos homens a fragilidade 

física após uma viagem internacional não era cuidada, pois o homem, com a força e 

assertividade que lhe são atribuídas pelas relações de gênero, não está sujeito a 

esse tipo de estresse. Os homens são fortes e capazes de enfrentar noites mal 

dormidas e irem diretamente trabalhar. Já as mulheres podem se dar o direito de 

admitir que o cansaço está presente, pois a elas se atribui a fragilidade, a 

dependência. Desta forma, quando não se masculinizam, elas podem assumir as 

responsabilidades sem no entanto fingirem que sair diretamente do aeroporto após 

uma viagem internacional para trabalhar não as deixa cansadas. Podem mesmo, 

solicitar cuidado da empresa com seu cansaço. Pode-se supor que as mulheres que 

fizeram carreira e adotaram atitudes masculinizadas também fingiam estar muito 

bem após uma noite mal dormida. Foi preciso trabalhar sobre a questão da 

igualdade numérica para aceitar a fragilidade, mesmo se ela vem com viés de 

gênero, pois ela continua sendo atribuída à mulher. Mesmo a vulnerabilidade 

habitual de todo ser humano diante de situações complexas da vida, como por 

exemplo, disputas conjugais e divórcio levaram a propor um serviço psicológico para 

cuidar das mulheres. A mulher avança na sua representatividade nesta empresa 

com o direito de não deixar sua vida pessoal quando cruza a porta de entrada para 

trabalhar. Isso reflete a crença da empresa de que a mulher é realmente diferente do 

homem em sua subjetividade e, assim, querem incluir no negócio o que as mulheres 

educadas dentro do paradigma das relações de gênero pensam e querem deste 

produto. Isto significa que é preciso integrá-las com todo o viés das relações de 

gênero. (SANTOS; ANTUNES, 2013). 

 

E8: Internamente sim é que a gente mudou, porque com o aumento 
do número de mulheres a gente teve que mudar também o nosso 
protocolo de medicamentos que tínhamos. Nós tínhamos 



166 

 

 

medicamentos voltados, por exemplo, para dores musculares que os 
homens sentiam bastante, para problemas de saúde voltados ao 
homem. Tivemos que adaptar. A gente tem medicamentos que são 
voltados para o atendimento à mulher. Por exemplo, a mulher 
menstrua, ela pode menstruar no ambiente de trabalho, ela sente 
dor... Ela pode ter crise de enxaqueca dez dias antes, ela pode ter 
aquelas crises de ansiedade, de tristeza, aquele misto de mudança 
antes do ciclo menstrual. Então a gente teve que adaptar essas 
medicações também. A própria sala de recuperação – para quem 
toma uma medicação. Antes a gente tinha a sala de recuperação só 
para os homens. Agora a gente tem o cantinho delas, todo reservado 
para elas. Então se elas tomam, sei lá, um ansiolítico mesmo que 
seja natural – a gente tem uns florais, algumas coisinhas assim mais 
leves porque a gente também tem uma faixa etária muito jovem, né? 
Então a gente tem desde a medicação mais leve até uma medicação 
mais pesada. Por exemplo, de repente uma diretora nossa chegou 
de viagem e já ‘caiu’ aqui para vir trabalhar. Ela veio da “nome do 
país”, chega no aeroporto e já vem trabalhar. Ela não vai se sentir 
bem. Então [essas são] algumas coisinhas que [as] alteram. Aí elas 
conversam com a gente, elas vão até lá e a gente medica. Então 
mudou o nosso protocolo de medicação, mudou o protocolo de 
materiais de usos especiais.   
E8: Então nós temos também uma psicóloga que atende uma vez 
por semana todas as pessoas. E temos uma nutricionista também. 
São os suportes que nós temos. A alteração toda do nosso protocolo 
de medicamentos... Mas esse é um suporte também que ela pode 
estar usando. Em momentos de separações conjugais, a mulher 
demonstra muito mais sofrimento do que o homem, muitas vezes. O 
homem geralmente, no ambiente de trabalho, se recolhe mais, ele se 
reserva mais para demonstrar. A mulher já necessita de ‘colocar’ isso. 
Então é um suporte muito grande que.... Elas preferem vir trabalhar, 
porque realmente aqui elas podem ter essas coisas e chegar melhor 
em casa do que se elas não viessem. Isso [vale] para todas as 
funções. 

 

A volta da licença maternidade também foi repensada para permitir as 

mulheres de continuarem o aleitamento a fim de evitar que elas desistam de voltar 

ao trabalho por querem amamentar os filhos por período mais longo. Vacinas 

especificas como do HPV foram disponibilizadas com preço abordável. A mulher 

entra na empresa com toda suas necessidades acolhidas. (CARVALHO NETO; 

TANURE; ANDRADE, 2010; EAGLY; CARLI, 2007). 

 

E1: Somos diferentes. Há momentos no mês que a gente vai ter TPM, 
que a gente vai ser diferente. É isso mesmo, somos assim mesmo. 
Vamos ficar nove meses grávidas, vai mudar o nosso corpo, depois a 
gente vai ficar seis meses... você homem fica seis meses em casa 
depois que você ganha o nenê? Ou você fica nove meses grávido?  
Por isso que é muito mais legal você falar em equidade do que você 
falar em igualdade, porque não somos mesmos iguais. 
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E8: Para a mulher que volta da licença-maternidade a gente criou a 
sala de apoio à funcionária que está amamentando... Elas vão e lá 
elas esgotam a mama, guardam o leite, fazem a higiene –porque às 
vezes se suja a roupa. Elas tomam um suco ou alguma coisinha 
enquanto elas estão esgotando a mama.  A gente traz elas de volta e 
assim vai o ciclo delas, do dia de trabalho.  
E4: tem uma questão ou outra de sala de amamentação, uma 
questão mais voltada à saúde, alguns exames diferenciados, que 
nem esse ano a gente teve vacina do HPV com um preço 
diferenciado. 

 

Uma outra preocupação foi buscar médicos que, além de responder à 

necessidade legal com especialização em medicina do trabalho, tivessem 

especialidade em ginecologia. Este item demonstra um respeito pelas diferenças 

com a preocupação em não constranger as mulheres.  

 

E8: Outra coisa que mudou: a gente tem na nossa equipe de 
médicos –que são sempre a nossa especialidade mais forte, claro 
dentro da medicina do trabalho, que é legal, né –toda a parte clínica, 
de clínico geral. O médico tem a capacitação de fazer um diagnóstico 
qualquer num exame físico que ele fizer. A gente conseguiu que 
viesse um médico que tivesse capacitação clínica, mas que fosse 
‘gineco’ também. Então qualquer probleminha que ocorre com 
gestante no início de gestação ou qualquer mudança na vidinha 
delas, das nossas vidas, ali a gente tem um suporte. De manhã, e 
tem uma médica com a mesma especialidade à tarde. 

 

3.2.4 Educação: Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional 

das mulheres 

 

Tudo começa com a valorização das mulheres ocupando posições de 

liderança a fim de demonstrar que elas existem e a empresa considera suas 

atuações essenciais. Uma das maneiras de realizar esta valorização é promover a 

imagem das gestoras da empresa solicitando-as para fazer exposições tanto em 

fóruns externos como internos. (STEIL, 1997; CARVALHO NETO; TANURE; 

ANDRADE, 2010; EAGLY; CARLI, 2007). 

 

E9: Eu acho que [em] toda chance de expor a “Empresa” para fora, 
sempre buscou-se ter palestrantes e interlocutores mulher, fosse [em] 
uma exposição da “Empresa” sobre um tema diverso ou numa 
convenção de um lançamento. Enfim, sempre [houveram] momentos 
em que o mercado, quem está do lado de fora, pudesse ver que há 
mulheres no Comitê de Direção. E [é] algo que também [ocorre] não 
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só no Brasil, mas no global – tem agora a “nome”, a diretora 
financeira global, na função RH também há uma mulher, na 
comunicação é uma mulher, em engenharia chegou a ser uma 
mulher também. Então vários postos de primeiro escalão mundo dão 
essa visibilidade aqui. Tem, é claro, uma estratégia na imprensa 
também. 

 

Para mudar é preciso reconhecer a diferença. Mesmo se não existe um real 

entendimento das razões pelas quais as mulheres se encontram num lugar diferente 

do homem no que diz respeito ao mercado de trabalho, conhecer os sintomas 

enfrentados pelas mulheres que encontraram seu caminho no labirinto, ajuda 

entender a diferença de abordagem que uma mulher precisa adotar para concorrer 

com sua evolução profissional na atual configuração das relações de gênero. O 

homem foi educado para construir uma carreira e se ocupar disto. As mulheres, em 

sua maioria, atuam no trabalho se ocupando em trazer resultados sem organizar 

suas relações e uma sucessão de postos que permite a construção de uma carreira 

que leva aos postos de liderança. Sentem-se responsáveis pelas tarefas domésticas 

e tem poucas oportunidades de participarem das rodas de conversa apos horário 

formal de trabalho e ficam menos visíveis. Fazer a mulher tomar consciência desta 

situação é um ponto considerado chave para a evolução da representatividade das 

mulheres em cargos de liderança. Atualmente para fazer carreira elas precisam 

aprender o caminho do labirinto apontado por Eagly e Carli (2007). Na empresa 

estudada,  empoderar significa sobre tudo apontar este caminho. 

 

E4: A mulher é muito formiguinha. Fiz alguns cursos onde se dizia 
que a mulher é uma abelha muito ocupada, muito atarefada, ela não 
tem nem tempo de fazer tanta coisa, então ela vai e faz certinho as 
coisas que ela tem que fazer e vai embora. Ela não tem tempo de 
fazer relacional, ela não tem tempo de fazer a politicagem que 
precisa fazer dentro de uma empresa, porque é necessário não só 
numa empresa, como em qualquer lugar. Ela não tem tempo de 
pensar na carreira dela, então ela acaba deixando de fazer coisas 
importantes, em detrimento de outras. Ela tá errada? Não sei se ela 
está errada, mas ao mesmo tempo ela tem que se perceber, as 
outras coisas também são importantes. 

 

Empoderar, pelo exemplo, transforma e abre espaço para que as mulheres 

desta empresa acreditem que vale a pena investir em sua formação uma vez que 

terão espaço para desenvolver suas carreiras. 
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E8:  Eu digo para todo mundo “me fez sair do armário”, sério! Saí do 
armário: eu já quis voltar a estudar, algo que eu sempre gostei. E [fiz 
isso] por mim. E essa mudança que aconteceu em mim, aconteceu 
com muitas mulheres aqui dentro. A gente pensava que o oxigênio 
ficava só em determinado público. ... Mudou, é completamente 
diferente, em tudo. ... é outra empresa nesse sentido, sabe? Hoje a 
gente sai, hoje a gente se posiciona. Eu vou em reuniões em que 
substituo meu chefe. E nessas reuniões eu não estou representada 
de corpo. Eu vou representando a minha área. Então ali eu opino, eu 
decido... Mas, assim, isso sou eu e todas as outras. Então é uma 
coisa que mudou muito, muito, muito, muito. E a gente percebe em 
vários posicionamentos da nossa diretoria, do próprio presidente. 

 

As barreiras apontadas pela pesquisa de Carvalho Neto, Tanure, e 

ANDRADE (2010), tanto as que dizem respeito à insegurança professional da 

mulher como ao receio relacionado com assumir uma liderança na empresa já sendo 

a líder da vida doméstica na sua casa estão presentes na empresa. 

 

E1: Então o que aconteceu? A gente viu tudo isso e aí quando as 
mulheres não aceitavam o cargo de gestão chegamos a uma outra 
conclusão com a pesquisa: que elas tinham um próprio teto de vidro 
dentro delas mesmas. Elas achavam que não iam conseguir, 
achavam que não estavam boas o suficiente. E aí tem uma cientista 
americana que fala [sobre] a síndrome de impostora. A maioria das 
mulheres sempre acha assim: “meu Deus quando descobrirem que 
eu não sei nada sobre isso... eu vou dizer não, eu não vou aceitar 
porque eu não sei nada. E se eles descobrirem? ”. E o homem pensa: 
“nossa, eu não sei nada sobre isso. Com certeza vou dizer sim para 
poder aprender uma coisa nova. ” 
E1: ... o presidente da “Empresa”, disse assim: “a gente convidou 
uma mulher para ser promovida a gerente e ela não aceitou”. Então 
ficamos diante de uma situação onde a gente estava trabalhando 
para que as mulheres tivessem aquele teto de vidro quebrado – 
porque a gente gostava de alimentar um discurso de que as 
mulheres não ascendiam porque tinham uma barreira invisível – e, 
de repente, alguém chega e fala para uma mulher: “Olha, você tem à 
disposição uma função gerencial, ou seja, você vai crescer” e ela não 
quer. E aí falamos: “gente, o que está acontecendo? O que há de 
errado? ” 
E4: Não importa o cargo da mulher, não importa a escolaridade da 
mulher, o nível de exposição dessa mulher, que ela sempre vai ter 
essa dúvida. A gente não se permite, vou te dizer porque foi o meu 
caso, eu pensei “será que vai dar certo? Nossa, mas eu não sei fazer, 
eu nunca fiz”. Nunca fiz “nome cargo” e estou fazendo “nome cargo”. 
E7: aí vem a segunda parte que é a formação gerencial. Isso é algo 
[com o qual] a “Empresa” se preocupa e está trabalhando para 
formar o lado gerencial. Até porque realmente não todas as mulheres, 
num primeiro momento talvez, queiram um posto de gerência, de 
gestão. Ainda se percebe [que] não todas as mulheres, num primeiro 
momento, naturalmente pensam em conquistar um posto de gestão. 
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Isso tem que ser estimulado às vezes. Isso está sendo feito também, 
eu diria, com as mulheres internas, (as) que já são hoje 
colaboradoras, de estimular, descobrir. 
E2: E a questão que sempre vem quando a gente pensa no equilíbrio 
e posto de ‘management’ – que seria supervisão e gerência – é se 
ela quer fazer aquilo, se ela está disposta ou se ela prefere ter uma 
carreira mais especialista, mas não partir para a gestão, [por causa 
do] equilíbrio pessoal e familiar. Porque acho que para a mulher hoje, 
[segundo] a experiência que eu tenho, é isso o que pesa bastante. 
Ela trabalha dois turnos: na empresa e em casa; ela é mais 
participativa na gestão familiar. 
E9: E as vezes em comitês de direção surge até a discussão que 
talvez a crise fez com que [houvesse] mais pressão, mais exigência. 
Tem muito um discurso interno de que as mulheres não querem se 
expor, nem querem o cargo de alta responsabilidade tanto quanto o 
homem. Então está [havendo] muito uma discussão de que as 
mulheres que já chegaram lá [devam] debater, mostrar para as que 
estão vindo no caminho que é possível conciliar. 

 

O sistema capitalista com a divisão sexual do trabalho levou os colarinhos 

brancos e, principalmente os colaboradores que assumem cargos de gestão, a 

adotarem como situação natural a permanência no trabalho muito além das 44 horas 

semanais estipuladas para a semana de trabalho legal no Brasil54. Esta situação 

impacta as escolhas das mulheres que entendem como somente sua a 

responsabilidade de fazer a gestão doméstica. Desmistificar a permanência na 

empresa como sinônimo de alto desempenho se torna uma mudança cultural 

importante para que as mulheres se disponibilizarem para assumir posições de 

liderança. Criar a cultura que leva a perceber que uma boa organização pode 

permitir a realização de suas reponsabilidades trabalhando dentro do horário é 

fundamental para que as mulheres queiram encarar um posto de liderança. No 

entanto, mais uma vez se isolam da criação de vínculos com colegas e perdem 

visibilidade. (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010; EAGLY; CARLI, 2007). 

 

E2: Se ela está disposta a justamente... é o equilíbrio pessoal e 
familiar, porque a partir do momento que você pega um posto mais 
de gestão, um posto de confiança o que acontece, pelo menos na 
“Empresa”, é que a pessoa acaba trabalhando mais, tem que [viajar]. 
E, dependendo do posto, ele exige uma disponibilidade de horário e 

                                            
54A Constituição Federal de 1988 definiu no Inciso III do artigo 7º que a duração do 

trabalho legal fica definida como “duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva”.  
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de viagens, o que é um ônus da função. Tem pessoas que falam 
assim: “obrigado. É interessante, eu agradeço a confiança, mas eu 
prefiro ter um...” 
E3: E para nossa surpresa, muitas das entrevistas que nos fazemos 
com essas engenheiras, muitas delas não tinham ambição nenhuma 
e cresceram na organização, porque a visão que elas tinham, do 
crescimento de matéria de responsabilidade dentro das organizações 
trazia consigo uma necessidade a abdicação de grande parte da vida 
delas e que elas não estavam prontas a querer abdicar nada da vida. 
As mulheres são muito mais ponderadas, e nós vínhamos 
aprendendo isso e observando isso. 
E1: A gente entende que tem uma parte que é da empresa, que é a 
seguinte: hoje [para você] ser uma gerente, ser uma diretora na 
“Empresa”, qual é o peso para mim, para o meu equilíbrio pessoal, 
profissional? Eu vou ter que ficar trabalhando até meia noite? Todos 
os dias chegar cedo e sair tarde? Eu, como mulher, como mãe de 
dois filhos, [visto] que eu tenho que chegar em casa e dar conta 
também da terceira jornada de trabalho, não estou disposta. Eu 
estou a fim de continuar aqui na minha função, ganhando o meu 
salário, [sendo] mais equilibrada profissional e pessoalmente. Essa 
era uma coisa que a “Empresa” deveria trabalhar. Então o que a 
gente fez? Nesse desenvolvimento começamos a pensar em 
políticas que pudessem favorecer o fato de a mulher primeiro 
quebrar esse negócio de ficar até tarde.  Então junto com a diretora 
de RH, “nome”, a gente começou a quebrar isso. Óbvio que você tem 
[que ficar até mais tarde] às vezes, até um analista às vezes precisa, 
não tem muita questão. Mas se você for uma pessoa competente, 
organizada, você consegue dar conta do teu trabalho dentro do 
horário de trabalho. Então essa foi uma coisa que a gente começou a 
quebrar, da impressão de que só porque é chefe ou porque tem um 
cargo de gestão você precisa [ficar até mais tarde].  E a segunda 
coisa foi pensar em políticas. 

 

Uma mudança de reflexão sobre equilíbrio de vida começa a se operar nos 

homens em posição de liderança. Trabalhar este tema que antes era considerado 

como um fator que impedia as mulheres de serem promovidas a cargos de gestão, 

pode representar uma abertura para os homens serem seres humanos com 

preocupações similares às das mulheres. Um desconstrução das relações de gênero 

que reconstrói o lugar do homem sem expectativas ligadas ao sexo biológico. 

(BOURDIEU, 1988). 

 

E3: As mulheres buscam muito o equilíbrio entre a questão familiar e 
a questão profissional, já os homens menos. Hoje acho que a gente 
tem mais consciência, mas a grande maioria não, então, os homens 
realmente se dedicam a carreira profissional com uma dose de 
dedicação, não é dedicação a palavra, abrindo mão de outras coisas 
em prol de uma carreira de sucesso. Então a gente vê que as 
mulheres elas têm esse problema, então assim elas querem fazer o 
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trabalho delas, ter prazer no que elas fazem, mas elas também não 
querem se incomodar a abrir mão do outro lado da vida delas... com 
a vida família, ...a vida como mãe, ...como esposa e também com 
outros anseios. Um pouco diferente do mundo masculino que tem eu 
acho, mais nutrido pelo instinto que nos temos mais forte em nos e 
menos. A parte emocional sentimental que faz a distinção dos perfis 
mas para uma organização é muito importante você ter os dois né, 
porque são approach completamente diferentes dentro de uma 
mesma questão, então muito interessante esse trabalho feito nos 
últimos anos, bem, bem rico. Rsrsrs 

 

Aparentemente as gerações mais novas buscam por maior qualidade de vida 

e isso implica mais tempo com a família. A mudança dos homens abre espaço para 

as mulheres quando eles admitem, por exemplo, sair no horário ou mais cedo para 

um compromisso com o filho. No entanto, percebe-se que as mulheres acham que 

um marido que faz isso é “fofo”. Não percebem que esta atitude deveria ser natural, 

o que revela que as relações de gênero construídas pela dominação masculina 

continuam no pano de fundo com as mulheres hospedeiras  fazendo parte integrante 

deste sistema que mantem estas relações. (BOURDIEU, 1988). 

 

E2: Então, vamos dizer, na minha geração ou na geração próxima 
ainda era mais feminino, mas hoje a tendência é o equilíbrio. Tanto 
[que] é um comportamento que a gente vê no lado masculino 
também. Isso é interessante porque, não sei se foi na semana 
passada ou retrasada, a gente estava conversando sobre esse 
assunto e uma pessoa do grupo, (como a gente estava falando), 
[disse] que esse comportamento já começa na engenharia – [ali há ] 
pessoas [homens] que não querem assumir postos de ‘management’ 
porque não querem o ônus [desse posto]. (É uma boa remarca) 
porque antigamente era mais a mulher, mas hoje, com o equilíbrio 
maior em casa, acontece que essa restrição já está vindo do lado 
masculino também... É, principalmente quem tem compromisso. Por 
exemplo, [as pessoas que] vão buscar filho que têm o horário certo 
tentam evitar, se possível, a assumir compromissos. 
E4: Eu tenho visto muito isso e principalmente nas pessoas da minha 
idade que têm filhos pequenos como eu. São pessoas muito mais 
preocupadas com a família, com a esposa e com o trabalho da 
esposa, do que pessoas um pouco mais velhas do que a minha faixa 
etária 

 

Uma questão apontada por um dos entrevistados é a exigência das gestoras 

com respeito às colaboradoras e colaboradores, o que poderia por sua vez apontar 

uma certa resistência destas na proposição das suas colaboradoras para vagas de 

gestão. O fato das mulheres serem mais exigentes na avaliação de si mesmas para 
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promoções pode ser um fenômeno que impede uma aceleração das mulheres nas 

carreiras de liderança, uma vez que se tornam freios tanto para elas mesmas como 

para suas colaboradoras. Mais mulheres nos cargos de gestão deveria criar meios 

para contribuir com a promoção de outras mulheres e não frear. (CARVALHO NETO; 

TANURE; ANDRADE, 2010). 

 

E2: O que eu percebo é que a mulher é mais exigente, e [entre] 
mulher e mulher é pior essa tensão. É interessante porque, como a 
direção financeira é uma direção bem equilibrada e tem atividades 
que são [feitas só] por mulheres, como por exemplo a fiscal, que tem 
uma gerente que é mulher, uma supervisora que é mulher e [cerca 
de] 60-70% da equipe são mulheres. E o que você vê é que a análise 
crítica que elas fazem das equipes delas é muito mais severa do que 
[a que] os homens fazem, tanto que a gente chega e diz que elas 
estão sendo exigentes demais. 

 

Uma das práticas definidas pela empresa como meio de conferir 

oportunidades iguais para as mulheres foi a adoção de coaching e mentoring. O 

objetivo destes coachs e mentores é preparar às mulheres desde a percepção do 

próprio potencial, passando pelo entendimento de como é possível ser líder na vida 

profissional e também cuidar da vida doméstica, até a formação de competências 

comportamentais para assumir posições de liderança. 

 

E3: Um outro trabalho que a gente fez foi a retenção... As 
engenheiras que nos temos, precisamos guardar e desenvolvê-las, 
fazendo trabalho de coach... fazendo mentoring... para estimular 
nelas exatamente, até a ambição de querer crescer dentro da 
organização. O processo de coaching e mentoring tem também 
como objetivo ajudar as mulheres, quando é o caso, a perceberem 
que estão tão bem preparadas quanto os homens que concorrem 
para a vaga, que nenhum candidato é 100% perfeito para o cargo. 
E4: então na parte de mentoring foi desenvolvido todo um caderno 
de encargos, não sei se o “nome” comentou contigo, a gente tem até 
algumas pessoas, a “nome”, não sei se “nome”  trabalhou com ela, 
ela mesmo passou pelo processo de mentoring. 
E1: Então ela precisava antes aprender, para depois dizer sim. Ele 
não, ele dizia sim e daí: “eu aprendo durante”. É a síndrome de 
impostora. E a gente percebeu que tinha muito bloqueio dentro da 
gente mesmo. Então [era] aquela barreira de vidro que a gente 
falou... porque de fato o “Presidente local” disse: “a gente chegou 
para ela e falou: ‘você quer ser a gerente da área tal? ’ E ela disse 
que não”. Então, ou ela estava a fim de manter o equilíbrio dentro da 
vida dela, pessoal e profissionalmente como eu falei, ou ela estava 
com medo dessa carga pesada que viria e desestabilizaria essa vida, 
o equilíbrio pessoal, ou de fato ela tinha um bloqueio dentro dela 
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mesma. Então essa era uma questão que a gente também 
considerou para começar a trabalhar sobre isso, foi o ‘mentoring’. 
E4: ...só que a gente tem que dar um forçadinha na mulher, porque 
se não a mulher não vai atrás, o homem é um pouco mais esperto. 
Então a gente faz assim, a carreira quem tem que lidar é você. Então 
você pega assim, uma mulher falando de carreira e um homem 
falando de carreira, você vê que o homem saca isso muito rápido. 
Ele pega isso e ele vai pensando, vai maquinando, vou passar pra 
esse posto, lá na frente quero isso. A mulher não, ela tem esse 
receio, “mas será que eu vou chegar lá? Será que eu consigo passar 
dessas etapas?” 

 

A pesquisa realizada por HENDERSON, DE ARAÚJO FERREIRA, DUTRA 

(2016), identificou a presença de um mentor como um elemento chave para a 

ascensão das mulheres dentro da carreira.  

O WEPs também preconiza o mentoring como um dos meios para  trabalhar o 

principio 4 que diz respeito à Educação e Capacitação. 

 

Proporcionar oportunidades iguais para o desenvolvimento de redes 
formais e informais de relacionamento (networking) e de acesso a 
mentoring. (UNGC, 2011, p. 5). 

 

O Prêmio WEPs Brasil avalia igualmente este quesito para identificar o nível 

de engajamento das empresas concorrentes ao prêmio. 

 

24 - A empresa mantém programas de desenvolvimento profissional, 
tais como coaching e/ou mentoring específico para as mulheres, a 
fim de estimular a formação de lideranças femininas na empresa? 
(ITAIPU, 2013, p. 29). 

 

Da mesma forma, as gestoras e gestores entrevistados avaliaram 

positivamente esta prática. 

 

E1: E uma outra coisa também que a gente trabalhou foi a questão 
do ‘mentoring’. Identificamos mulheres e homens para mentorar 
mulheres potenciais. De todas as que participaram, 50% foram 
promovidas, subiram de função. 
E2: Quando você vê as atividades que ele desenvolve, o grupo 
“@women” os ‘coachings’. É interessante porque se vê esse desejo 
da empresa em evoluir. Por exemplo, eu sei que – e é uma atividade 
que vem de alguma data – a “nome diretora” que está na França hoje, 
ela é ativa nisso. Ela volta e meia dava ‘coaching’ para mulheres que 
iam assumir desafios de ‘management’ ou que tinham potencial ou 
desejo, para justamente mostrar (ininteligível 00:14:02). 
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E2: E uma ação que eu acho interessante salientar é que o grupo 
teve um tempo atrás um ‘coaching’ específico para mulheres, 
justamente para desenvolver essa capacidade, a gestão e também 
desenvolver aquele equilíbrio [entre] vida pessoal e profissional. É, 
tanto que nesse trabalho – eu não o conheço profundamente porque 
eu não participei –acho que era mais um comportamental do que 
técnico esse ‘coaching’. Tinha até um ‘mentoring’, um programa 
focado para desenvolvimento de mulheres em postos de liderança. 
E8: Sim, há todo um desenvolvimento que é feito pelo RH. Um 
‘coaching’ é feito pelo RH. Nossas diretoras e gerentes gerais o 
recebem. Ou se alguma supervisora vai ser promovida a gerente, ela 
recebe todo esse preparo do RH dentro de todas as políticas da 
“Empresa”. Ela é preparada.  

 

Não foi possível detectar de maneira evidente como este mentoring foi 

construído. Em função da maneira como o processo de diagnóstico e a 

implementação das práticas são realizados, não se pôde averiguar qual é o 

conhecimento que os coachs, os mentores e mentoras têm sobre a construção das 

relações de gênero. Também não foi possível identificar se existe uma abordagem 

desta questão durante os processos de mentoria e/ou coaching para quebrar as 

crenças formuladas pelos paradigmas que permeiam as relações de gênero. 

 

E4: Era tudo interno, eram pessoas escolhidas pelo RH, com um 
projeto de dentro do RH. ... A gente deu o projeto pro RH e ele 
desenvolveu. Teve homens e mulheres. ... Então, as pessoas que 
foram escolhidas das poucas que eu vi, porque teve umas 10 
pessoas que sofreram esse mentoring, não foi um volume muito 
grande. Elas pegaram pessoas com uma cabeça já bem tranquila, 
bem “open mind”, então não teve essa questão do gênero em si, mas 
obviamente que desde o início o foco era a gente precisa 
desenvolver mulheres pra ter mulheres para a sucessão. 

 

Pode-se perceber nas entrevistas que existe uma clara determinação de ter 

sucesso na promoção das mulheres. Acreditam que o sucesso das mulheres  

promovidas é uma chave para dar continuidade natural na equidade de gênero. 

Desta forma, a formação e a preparação das mulheres para assumirem cargos de 

liderança estão claramente presentes nos meios utilizados para desdobrar a 

estratégia com respeito à representação das mulheres na mesma proporção da 

sociedade e em todos os níveis da empresa. No entanto, não se encontrou nenhuma 

evidência sobre o fato desta formação trazer uma mudança de paradigma que 

permita uma mudança das mulheres quanto ao papel que ocupam nas relações de 
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gênero, tanto quanto sobre os atributos que lhes são imputados como sobre a 

posição que lhes é possível dentro da hierarquia entre os sexos. 

 

E7: Um outro ponto fundamental que é tratado, é falado – que 
(repito,) ainda está numa fase inicial, e, falando de forma clara, que 
eu acho que tem muito ainda a crescer e dar resultados – [é o] de 
preparação das mulheres para assumir os postos. Esse é um dos 
pontos que são elencados dentro dessa estratégia muito claramente 
e que está sendo feito com tutoria, mentoria. 
E8: Então essa história do grupo “@Women” foi muito importante, 
porque as mulheres também têm que entender que para elas 
ocuparem um espaço elas têm que ter a capacitação.  Elas têm que 
ter a formação, e não simplesmente levantar a bandeira de um 
feminismo que a gente só prova com o trabalho realmente, com o 
nosso resultado. Estamos falando de uma oportunidade de 
crescimento, de inserção de mercado, mas também com contexto, 
com capacitação. Só vamos ocupar o espaço que precisamos e abrir 
espaço para as novas que estão vindo, as outras gerações, com 
aquilo em que podemos nos aperfeiçoar. 

 

Além do mentoring individual, a empresa passou a estimular as mulheres a 

refletirem sobre suas carreiras trazendo mulheres consideradas como modelos de 

sucesso para contar suas histórias.  

 

E2: Volta e meia tem ‘open fórum’, em que eles trazem alguém de 
fora. Por exemplo, já teve executiva, [que veio para] mostrar a vida e 
o desenvolvimento de carreira, [porque] o exemplo acho que é 
interessante. Depois é como eu te falei, da questão dos ‘coachings’, 
da proximidade, de estar (escutando) e preocupado com o 
desenvolvimento. Porque o desenvolvimento é um negócio que tem 
que ser construído. 
E8: Então temos vários fóruns internos que agregam muito, feitos por 
várias diretoras nossas.  Elas vêm e contam a trajetória profissional 
delas. Ali elas colocam tudo: o que elas eram lá no início, antes de 
entrar na “Empresa”, e até chegar aqui. Elas colocam também muito 
fortemente, dentro da história profissional, como elas organizam suas 
vidas pessoais: marido, filhos, pintar as unhas, pintar os cabelos, ir 
ao mercado – porque   isso não é diferente de ninguém. Então isso 
tem aproximado muito a realidade da carreira de uma mulher bem-
sucedida daquela que ainda está indo. 

 

As mulheres são chamadas para serem protagonistas de suas carreiras. 

Neste momento a empresa abre a porta para que digam qual carreira querem fazer 

na empresa. A direção de recursos humanos convocou todas as supervisoras e 

gerentes para se manifestarem sobre como querem traçar a carreira. 
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E1: Há mais ou menos um mês a nossa diretor(a) de RH chamou 
todas as mulheres que são supervisoras e gerentes para uma 
reunião. E ela disse assim: “gente, eu estou com uma ideia. Eu criei 
uma espécie de auto avaliação e projeção de si mesma para o futuro, 
e eu gostaria de compartilhar com vocês”. Qualquer pessoa pode 
usar, é uma metodologia que ela criou na qual você se projeta para o 
futuro. E aí tem uma regrinha para você classificar aquela projeção e 
você, para ver se tem algum casamento e se não é um suicídio, 
[para ver] se você não está mudando nada, está ficando numa zona 
de conforto ou se de fato é desafiador. E ela disse o seguinte: “eu 
gostaria de ter mais mulheres diretoras dentro da “Empresa”, e eu 
estou convidando vocês a me avisarem. Estamos dispostos a ajudá-
las a crescer aqui dentro. 
E4: A “nome” fez uma palestra no auditório, chamou umas 50 
mulheres da companhia pra falar de carreira e ela falou exatamente 
tudo aquilo que se fala de carreira pros gestores treinarem com suas 
equipes. Ela falou direto pras mulheres. Ela falou: “gente, a gente 
quer mulheres crescendo dentro da companhia. A gente quer 
mulheres em cargos de direção, cargos de gerência, só que para 
isso vocês têm que pensar na carreira de vocês”. Então ela trouxe à 
tona o tema. Exatamente, mas o bacana é que já é direcionado. Isso 
é legal faz com que a mulher reflita e a mulher recebendo esse tipo 
de mensagem, pra ela impacta. 
E4: ... eu vi que tinham tanto analistas, quanto supervisoras, quanto 
gerentes, tinha de tudo. Porque o grande objetivo é, a gente quer 
desenhar ao longo prazo mulheres que chegam ao cargo de direção. 
Então pra se chegar num cargo de direção, ela pode vir tanto de um 
nível do analista, de supervisor ou de gerente. 

 

Outra prática que passou a fazer parte do cenário da empresa é a construção 

de um viveiro de mulheres com potencial para assumir cargos de liderança. Desta 

forma, analisa-se internamente o perfil das colaboradoras para detectar aquelas com 

potencial para serem preparadas para cargos de liderança. E, no recrutamento, 

existe um cuidado com os perfis de mulheres que estão entrando na empresa para 

preparar o futuro. 

 

E7: Então, falando de contratação, mas também hoje você tem 
dentro das áreas todas um planejamento de possíveis sucessores 
para os postos. Está [havendo] esse trabalho de buscar dentro das 
áreas mulheres que possam ser trabalhadas e desenvolvidas para 
assumir esses postos de gestão. Isso, como estou falando, nem 
sempre é algo natural ou era previsto, pensado. E a “Empresa” tem 
trabalhado para isso de forma natural, eu até diria de forma tranquila. 
Não é nada impositivo, mas, no primeiro momento, você abre a 
possibilidade, depois você estimula.  
E7: Mais do que o objetivo deste ano, é trabalhar para fazer o 
máximo possível desse viveiro para poder ter essa continuidade. Não 
é uma ação pontual. É uma estratégia de médio a longo prazo, 
senão não tem sentido, não vai nunca ser atingida. Isso é claro.  
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E2: Hoje mesmo a gente conversou sobre isso. Tem uma menina 
que trabalha lá com a gente em (ininteligível 00:51:58), e falaram que 
ela não tem um perfil de gestão. E eu falei que isso a gente 
desenvolve. O trabalho que ela faz é legal, 80% do sucesso que a 
gente está tendo hoje transformando isso no (forecast), em puxar a 
performance do mês a mês, é o trabalho que ela está fazendo. E 
quando tem um negócio desses você tem que dar o exemplo. Eu 
falei: “não, não estou de acordo”, porque a gente tem que 
desenvolver [as pessoas]. O nosso papel como gestores, quando a 
gente vê uma pessoa com potencial e que tem algumas carências, é 
de desenvolver nessas carências e nos aproximar. [É preciso] que 
ela perceba que a empresa acredita nela, que ela tem potencial, que 
ela tem algumas carências e que ela trabalhe junto, porque é algo 
com o qual você não pode se comprometer sozinho, tem que ter a 
outra parte. Então a empresa tem que fazer o papel dela, mas a 
pessoa, a mulher que está em desenvolvimento também tem que 
acreditar e querer fazer aquilo. Isso é importante – o alinhamento da 
expectativa, dizendo assim: “eu quero chegar lá, estou [me] 
preparando, eu entendo…” e que a gente faça esse desenvolvimento 
para que isso chegue a se tornar realidade. 
E9: Isso é estruturado – sempre que fazemos comitês de carreira e 
há poucas mulheres no viveiro para um posto, surge o alerta: o que 
estamos fazendo de errado? O que falta para que haja mais 
mulheres? Isso é sempre um ponto de alerta que não só o RH, mas 
nós gestores tentamos forçar. 

 

Ter o viveiro é essencial mas não suficiente. Quando vagas de gestão são 

abertas é necessário propor os currículos de mulheres. 

 

E2: Para mim é você sempre forçar a ter candidatos homens e 
mulheres já na tua seleção interna ou externa. Você [tem que] pelo 
menos postular, mesmo que você não retenha os candidatos, mas 
[pelo menos você deve] colocá-los como concorrentes. Então para 
mim o primeiro passo é, por exemplo, você receber currículos de 
mulheres. 
E9: Sim, teve uma regra que para contratar gestores era obrigatório 
que em todo processo de seleção, por exemplo, houvesse uma 
mulher. Imagine que [fosse] para contratar um gerente de produção – 
se são três ou quatro candidatos na primeira onda, um tem que ser 
mulher, por exemplo. 

 

O sucesso desta estratégia que percebe a integração das mulheres na 

empresa como uma vantagem competitiva depende do sucesso das mulheres 

promovidas ou recrutadas para ocupar posições de liderança. Desta forma, colocar 

energia na formação técnica e comportamental das mulheres é fundamental para 

prepará-las da melhor maneira e dar-lhes as melhores condições de sucesso. 
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E7:... eu acho que primeiro, (decisão) estratégica existe, como eu 
disse, ferramentas existem. O importante nesse momento eu acho 
que é não errar. Eu acho que é mais importante agora ser 
consistente e seguro do que se preocupar muito só com o número. O 
número é importante, ele tem que ter um objetivo, mas agora é muito 
importante dar esse passo de forma muito segura e dar segurança 
para essas mulheres que vão assumir e que estão assumindo os 
novos cargos, [para] que isso dê certo. Acho que essa experiência 
positiva tem um poder irradiador, multiplicador muito grande. Então 
esse é um momento muito importante de dar consistência a esse 
(momento). 

 

Além de preparar mulheres para serem promovidas aos cargos de liderança,  

para criar espaço para mudança cultural com respeito a possibilidade de ter 

mulheres nestes cargos, foi adotada a prática de recrutar líderes mulheres com 

competência reconhecida no mercado. 

 

E3: Uma outra frente que a gente tentou buscar também, foi que 
para nós, era muito importante trocar um pouquinho de mind set, 
principalmente em algumas áreas muito machistas dentro da 
empresa. Trazer referências do gênero feminino, pra que elas 
pudessem nos ajudar a mudar o mindset da organização. Então em 
alguns pontos e posições, ao invés da gente promover quando só 
tinha homens – ah vamos trazer, um profissional de fora, vamos 
gastar em um ranting, trazer um profissional para botar lá e criar as 
referencias. 

 

Na fala dos entrevistados pode-se perceber uma dualidade no que tange às 

relações de gênero. Por um lado, uma maioria não tem conhecimento da construção 

social que cria as relações de gênero e coloca a mulher em um lugar diferente 

daquele em que o homem foi posto, respectivamente na casa responsável pelos 

cuidados domésticos e no trabalho responsável de prover o sustento. Por outro lado, 

existe um despertar para olhar a mulher como um ser semelhante ao homem, tão 

empoderada quanto ele e consequentemente não somente capaz de assumir cargos 

de liderança, mas também com o direito de ocupar este lugar. Como a escolha 

metodológica não foi a análise de discurso e sim de conteúdo, não se analisou a 

possibilidade da declaração abaixo ter sido construída pelas colaboradoras e 

colaboradores para demonstrarem aderência à estratégia definida pelo CEO Mundial 

ao invés de uma mudança real vis-à-vis do entendimento das relações de gênero. 
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E7: Temos que ter esse olhar sim e não avaliar diferente a mulher 
porque ela é mulher. Não pode ter esse tipo de coisa. A evolução da 
mulher tem que ser feita agora de maneira segura, para que ela dê o 
resultado e isso só, por si, seja a prova de que esse é o caminho 
correto. 
E6: Mas se a gente pensar em cargos de gestão eu não vejo que a 
dificuldade é você promover alguém a um cargo. Eu vejo que a gente 
tem que ter mais pessoas e daí prepará-las para esses cargos de 
gestão.  Sempre na Global vem isso, que a gente está em ‘tantos’ 
por cento, que a gente tem o objetivo de aumentar as mulheres em 
cargos de gestão, se fala muito disso, fala sempre. 
E3: O que me chocou um pouco no simpósio... trouxeram alguns 
cases lá, que eu comentei até com a “nome”. Muito masculinos, isso 
não é bom. Tem que mostrar que a mulher pode ser feminina e ser 
uma grande empresária, não precisa ser masculinizada pra ser uma 
grande empresária. Têm alguns cases que eles levaram lá em cima 
do palco que eu olhei assim, - deus do céu esse não é um bom 
exemplo. É um exemplo de sucesso? Ótimo!!! Mas... isso a gente 
precisa mostrar, que é possível mostrar sua feminilidade e ser uma 
grande líder. sim porque é sucesso mas é uma machona. Então, a 
gente fez simpósio onde a gente trazia esses ícones, a Ana Paula 
Padrão, a presidente da Dudalina. Mulheres agradabilíssimas e 
feministas e femininas e de grande sucesso empresarial. Então para 
tentar quebrar esse estigma a gente tentou trazer referências, correto, 
a base que você falou que é muito importante, a gente começou a 
ficar muito mais atento a qualidade que a gente estava contratando 
do gênero feminino, a gente falou:  – po, se a gente começar a 
contratar, sem o bom controle, a gente não vai ter as referencias que 
a gente quer ter. 

 

A representatividade das mulheres em cargos de liderança evoluiu 7 pontos 

percentuais entre 2010 e janeiro de 2017 (TABELA 11). Esta evolução apresenta 

uma dispersão que vai de 0% a 60% em função das áreas. 

 

Tabela 11 – % de Gestoras na empresa 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10,13% 10,29% 10,57% 11,54% 13,22% 15,14% 16,97% 17,05% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Três áreas apresentam uma evolução que pode ser uma demonstração da 

importância de assegurar o acompanhamento regular da representatividade das 

mulheres nos cargos de liderança. Como apresentado na (TABELA 12), percebe-se, 

em um dos setores da fabricação cujo representatividade de gestoras cresceu 14 

pontos percentuais e na área de logística industrial cuja evolução foi de 9 pontos, a 

importância de um olhar constante sobre a questão para obter resultados. A área de 
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compras também reflete um crescimento de 14 pontos percentuais e demonstra a 

busca em se manter em crescimento, após uma queda nos anos 2012 e 2013. 

 

Tabela 12 – % de Gestoras nas áreas de logística industrial, compras e fabricação setor M 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Logística Industrial 10,0% 16,7% 20,0% 27,3% 27,6% 24,2% 28,0% 29,2% 

Compras 11,8% 11,1% 4,8% 5,3% 14,3% 18,2% 21,7% 25,0% 

Fabricação Setor M 4,0% 6,9% 6,9% 14,3% 16,8% 23,1% 22,6% 18,2% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Também merece destaque a evolução do número de gestoras na área de 

Recursos Humanas reconhecida no mercado de trabalho como tipicamente feminina, 

pois mesmo nesta área os cargos de gestão não favoreciam as mulheres. Em 2010, 

as gestoras ocupavam 27% dos cargos de gestão, em 2013 e 2014 alcançaram uma 

representatividade de 50%. Atualmente ocupam 46% dos cargos de gestão 

conforme apresentado na (TABELA 13). 

 

Tabela 13 – % de Gestoras na área de recursos humanos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27,27% 33,33% 37,50% 50,00% 50,00% 45,45% 50,00% 46,15% 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Constata-se aqui um espelho do mercado de trabalho no qual os cargos de 

gestão são considerados como tipicamente masculinos vista a dificuldade em se 

fazer evoluir o número de mulheres para além do patamar dos 24%. (GTI, 2016). 

Cada promoção de uma mulher para postos de liderança acima do nível 

gerencial é comemorada, por um lado como um avanço na questão da 

representatividade da mulher e, por outro lado, como realização de um objetivo 

palpável que faz parte da estratégia da empresa. 

O trabalho realizado para promover mulheres aos cargos de liderança 

gerencial é realizado com toda assertividade. Os objetivos são definidos e um plano 

de ações é claramente identificado e implementado. Utilizando as relações de 

gênero, esta abordagem seria classificada como tipicamente masculina. Ela se 

investe das orientações do WEPs criando programas no local de trabalho para 

favorecer o avanço das mulheres em todos os níveis da empresa, assegurar a 
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igualdade de acesso aos programas de educação e capacitação, proporcionar 

oportunidades iguais para o desenvolvimento de redes  de relacionamento e acesso 

a mentoring.  

No entanto, a questão da educação sobre as relações gênero não é tratada. 

Não existe esforço para mudar a posição que a mulher ocupa nestas relações. 

Existe muito mais uma adaptação das condições para que a mulher ocupe o mesmo 

espaço social assumindo novo espaço no mercado de trabalho. Por exemplo, a 

questão das jornadas duplas de trabalho, tão temida pelas mulheres na hora de 

aceitar uma promoção para um cargo de liderança, não está resolvida. O WEPs 

também não determina um trabalho aprofundado da questão. O que não favorece 

um compromisso com a educação social e um efeito multiplicador para promover a 

igualdade de gênero nas relações e não somente numérica. A mulher agora é ao 

mesmo tempo cobrada tanto sobre a construção de sua carreira profissional como 

no seu papel de mulher do lar. Ao mesmo tempo que falam de escolhas não 

parecem ter entendimento que esta escolha deveria ser natural, pois elas têm tanto 

direito como os homens de escolher fazer carreira e dedicar menos ou nenhum 

tempo para a casa. 

 

E4: Hoje, Muitas das mulheres foram educadas para ter seu 
emprego, minha mãe falava é impensável você não trabalhar, eu 
olho para ela hoje e digo “mãe você quer me matar”. Eu tenho que 
trabalhar, tenho que cuidar de filho, tenho não sei o que, porque ela 
me cobra porque eu não cuido da minha filha eu viajo... “mãe, o que 
é que você quer que eu faça?” Eu tenho que escolher. Mas ela 
nunca viu isso, eu fui uma das primeiras , está mudando o mindset, 
dentro da minha família eu fui uma das primeira. Então, essa 
mudança pra ela também é novidade, ... Ao mesmo tempo que falam 
você tem que ir, você esta fazendo carreira “na empresa” cobram a 
geladeira vazia...As mulheres acabam achando isso difícil de fazer... 
acabam abrindo mão de uma carreira ou abrindo mão de um sonho 
para você cuidar de uma coisa a mais curto prazo. Então, quantas 
são as mulheres que acabam largando um emprego para cuidar dos 
filhos em casa, porque elas sofrem isso, e elas falam, vamos pegar o 
mais fácil, lá não é garantido, elas devem pensar, eu acho, me 
colocando no lugar de alguém, “não é garantido que eu vou chegar lá 
onde eu quero, por mais que eu brigue, só que aqui eu tenho essa 
necessidade momentânea, então eu vou cobrir aqui e vou correr 
atrás daquilo uma outra hora”. Então, fazer com que ela mude esta 
visão, e veja que isto não é tão difícil de você estar gerenciando filho 
e carreira ao mesmo tempo, é o grande x da questão. Nem todas 
querem, mas daí são escolhas. 
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Mesmo sem um trabalho profundo sobre as relações de gênero, uma 

mudança sobre a percepção do papel de ambos, pai e mãe, começa a aparecer. 

Mesmo se ainda existe uma visão na qual atribuições diferentes são feitas em 

função do sexo, sendo atribuídos à mulher o trabalho doméstico não remunerado 

que inclui educação do filhos. 

 

E3: não é porque o homem faz o que faz que a mulher vai ter que se 
comportar do mesmo jeito, é a mesma coisa quando eu olho, a 
questão do pai. Fazendo um paralelo, a questão da responsabilidade 
de um pai e de uma mãe, com relação a educação de um filho, 
ambos têm a mesma responsabilidade, mas com papéis distintos 
dentro da criação. A mãe ela tem dentro do gênero dela. Ela tem 
uma proximidade muito maior – ela geriu dentro dela – mas o pai, 
tem responsabilidade no processo de educação e da sua parte que 
não são exatamente iguais ao da mulher mas que juntos eles fazem 
realmente, o conjunto da obra. E eu acho que o conjunto da obra a 
mesma coisa, e fazer a mesma coisa do mesmo jeito dos dois 
gêneros senão não precisaria desse equilíbrio, é isso que precisa ser 
entendido, que é a simbiose... 
E3: Para mim foi uma experiência única, que eu aprendi muito, na 
questão da nossa empresa, mas eu aprendi muito a me posicionar 
melhor em casa, entender um pouco mais a questão da distinção de 
gêneros, e da complementaridade e importância do complemento. 
não ela não tinha nascido ainda, eu voltei para a família e eu obtive 
frutos, na minha família com relação ao trabalho do grupo, eu passei 
a observar outras coisas na minha mulher, claro que eu fui ler 
livros, ... 
E9: Eu acho que no marketing já passou o tempo de “vamos (tipar) 
na comunicação algo para o público feminino”. Isso aí já é passado, 
ninguém fala mais disso. Mas acho que no marketing a 
responsabilidade é estar de olho nas tendências e poder usá-las na 
forma de comunicar e de vender. Vou dar um exemplo: a gente 
começa a ver cada vez mais no Brasil lares com cabeça de família 
mulher – ou porque o marido não está mais, nunca esteve ou então a 
mulher é a cabeça da renda do lar também. Então a mulher não é só 
um fator de opinião na compra do “produto”, como é ela quem 
compra muitas vezes. E aí é você olhar as tendências, do que elas 
valorizam no produto, como elas querem ser abordadas. E o 
marketing tem que traduzir isso para planejamento de produto, para 
a engenharia, para trabalhar no tema... 

 

A luta interna da mulher continua. No ambiente de trabalho, as mulheres em 

posições de liderança na empresa pesquisada estão se autorizando a demonstrar 

que não querem mais ser associadas ao papel doméstico nem às características 

intrínsecas ao gênero mulher que favorecem o cuidar dos outros. Esse é um papel 

de todos. 



184 

 

 

 

E1: Falei para você daquele ‘lance’ do café, porque, [se você reparar], 
normalmente em numa sala, se tem alguma coisa ‘de casa’ para ser 
feita, a primeira pessoa para quem eles olham é uma mulher – [para] 
servir um café ou fazer alguma coisa. Isso está mudando. Por 
exemplo, eu terminava o comitê de direção e uma coisa que eu fazia 
com prazer, sem me sentir mal fazendo isso, [era juntar] todos os 
copos que tinham ficado em cima da mesa e jogar no lixo. Depois 
que eu assisti a palestra da “expert em formação ara mulheres 
executivas” em que ela falava]: “não faça isso por mais que seja com 
um coração bom, [sem se sentir] menor, não reforce esse 
comportamento. Sabe o que você faz? Assim que terminar a reunião 
você fala assim: ‘gente, não esqueçam de recolher e jogar seus 
copos no lixo’”. Aí eu comecei a fazer isso e as pessoas pegavam e 
jogavam os copos no lixo.  São pequenos detalhes para não reforçar 
os estereótipos. 

 

Tratar as relações de gênero poderia ser um meio para preparar os gestores 

do sexo masculino e a gestoras masculinizadas. 

 

E7: O homem é, de uma forma genérica – depois sempre vão ter 
casos diferentes... e esse é um tema curioso porque o homem é 
assim, genericamente falando, mais racional e a mulher é mais 
emocional, [o que] não quer dizer que não tem a competência para 
fazer o que tem que fazer. Então, às vezes o resultado pode ser o 
mesmo, mas o caminho para se atingir é diferente. E às vezes para o 
gestor que é homem entender o caminho proposto pela mulher, o 
gestor tem que apoiar, óbvio (acreditando) no caminho correto, [e 
isso] não é tão simples quanto se for homem. E aí o que a gente está 
falando é curioso, porque mesmo às vezes mulheres em postos de 
gestão têm um raciocínio mais masculino do que feminino. Então 
mesmo nas equipes que são lideradas por mulheres, eu enxergo isso 
claramente, [de] acontecerem alguns processos que deveriam e 
poderiam ser diferentes, com menos ruído e certamente o resultado 
seria igual ou melhor. 

 

A empresa não colocou em prática nenhuma ação relacionada à códigos 

sobre a maneira de se vestir para evitar que as mulheres utilizem roupas 

inadequadas55 para o ambiente empresarial. Este item também não faz parte das 

orientações do WEPs. Percebe-se, no entanto, que o não tratamento da questão 

ainda pode criar confusão sobre os papéis das mulheres e lugares onde representá-

los. Situação que provoca também uma postura confusa dos homens. Como as 

                                            
55Como avaliar o que seria adequado para mulheres vis-à-vis do terno aplicado ao homem 

ou outro tipo de vestuário? Barriga de fora seria adequado ou não? 
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relações de gênero não são descontruídas, o papel que resta ao homem nestas 

casos é assumir a posição hierárquica de pai ou irmão para aconselhar a mulher 

dependente e propor de maneira informal um dress code56. O que leva uma mulher a 

vestir roupas provocativas? Comportamentos esperados da mulheres nas relações 

de gênero? O que leva os homens a não se vestirem assim nos ambientes 

profissionais? Outra forma pela qual o problema do vestuário é abordado é quando 

as mulheres buscam a associação dos itens com o gênero para se vestirem de 

forma a favorecerem seu status como gestora. 

 

E2: Por exemplo, eu já vi um caso de uma gerente que trabalha e ia 
com roupa que não era muito adequada [ao local de trabalho], [e vi] 
(o orientador) chamá-la e dar orientação, dizendo: “olha, isso joga 
contra você”, de uma maneira proativa e positiva, e dizendo 
[também]: “para certos momentos [você] tem que vir com roupas 
mais sóbrias, porque isso depõe contra você. (Você acha que está 
fazendo isso?) ”.  Acho legal essa orientação, de expor, mostrar o 
outro lado. Acho que a mulher não faz isso de [maneira] intencional, 
mas [na] inocência ela [chegava a colocar] roupas provocativas em 
alguns casos. E o que eu achava legal era justamente essa atitude 
de orientação, porque a omissão é pior. Se tem um comentário e se 
você puder chegar de uma maneira (ininteligível 00:58:30) sem 
ofender [é melhor]. E isso vale para os dois lados – [para] o cara que 
vem de bermuda [ou outra roupa não apropriada] no trabalho [você 
tem que] dizer:  “Ó cara, você também não pode vir com calça 
rasgada na sexta”... Eu não tenho dúvida –a mulher no ambiente 
ajuda a equilibrar, para que você não tenha essa atitude machista ou 
o contrário ainda, feminina de (comentário), de “nhenhenhém”, de 
competição. Se você tem equilíbrio você deixa o PH mais neutro, 
digamos assim. 
E1: Essa “expert em formação para mulheres executivas” fala 
[também] sobre o fato da saia, porque você ‘quebra na visão’. E a 
impressão que [isso dá] é que no seu vestuário você seja menos 
importante, pelo fato de você estar com um ‘calça curta’, que está na 
metade, [enquanto que] os homens usam calça. Ela faz alguns 
comentários sobre a roupa, que [são] percepções, leituras da forma 
como você se veste, que podem influenciar em uma apresentação. 

 

 

 

 

                                            
56Código de vestimenta para indicar a roupa mais adequada para por exemplo um evento, 

local de trabalho. 
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3.2.5 Desenvolvimento e Empoderamento: Promover o desenvolvimento empresarial 

e das práticas da cadeia de fornecedores e de marketing para empoderar as 

mulheres 

 

No que diz respeito à mídia, a globalização coloca mais um desafio ao 

paradoxo existente entre o Desenvolvimento Sustentável e o modelo econômico 

capitalista. A mídia centralizada e controlada nas mãos de um número cada vez 

menor de indivíduos (BELL, 2016) poderia ser uma oportunidade para transformar 

as relações de gênero. A tecnologia disponível permite atingir milhões de pessoas 

com mensagens que tragam a liberdade de ser quem você quiser 

independentemente do sexo. No entanto, a quebra do paradigma atual pode não 

servir os interesses do capital uma vez que poderia modificar a maneira de consumir 

tanto de homens como de mulheres.  

No que diz respeito aos fornecedores, a fim de aprofundar o estudo das 

práticas internas da empresa, a autora decidiu não aprofundar a influência desta em 

seus fornecedores. Também vale assinalar que se tratando de uma multinacional 

com códigos de ética que favorecem a contratação de fornecedores que respeitam 

as regras da Organização Internacional do trabalho, espera-se que no mínimo estas 

regras sejam respeitadas pelos seus fornecedores. Os colaboradores são 

responsáveis por velar a contratação de fornecedores que respeitam essas regras. 

 

E1: Existe como se fosse um código de ética dentro da área de 
compras que os fornecedores têm que assinar, têm que se 
comprometer [a seguir], quando estabelecem um contrato com a 
“Empresa”. [Ali se] fala sobre trabalho escravo, trabalho infantil, 
condições de qualidade e tudo mais. A gente teria que confirmar, 
mas, por exemplo, a cada dois meses a “empresa” reúne todos os 
fornecedores para fazer uma reunião aqui na fábrica. Então nesse 
dia a gente periodicamente vai com o grupo de mulheres lá para falar 
da importância de uma representatividade das mulheres dentro das 
empresas deles, levantando que a gente está numa indústria “setor” 
que é mais masculina. 

 

Tendo como suporte a preconização do WEPs “Respeitar a dignidade das 

mulheres em todas ações de comunicação e marketing e nos demais materiais da 

empresa (UNGC, 2011, p. 5)”, nesta categoria o presente estudo se interessou pelo 
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aspecto da utilização da comunicação e do marketing como veículos de promoção 

da igualdade de gênero. 

A comunicação e o marketing são vistos como um vetor essencial para a 

propagação de relações onde mulher e homem aprecem como seres com direitos 

iguais ocupando espaços não hierarquizados pelas relações de gênero. (BELL, 

2016). 

 

E9: Eu acho que o nosso papel é mostrar que não há nem lugar da 
mulher, nem lugar do homem. Vou dar um exemplo, a ação concreta 
no Salão do “setor”, o nosso mix de mulheres e homens no estande, 
modelos ou especialistas técnicos é igual. Ou, por exemplo, 
campanha de “produto”, de produto, acho que teve uma bem 
interessante. A gente fez no ano passado da linha “produto”  em que 
eram quatro de “produtos”,  – você tinha o “produtos”. A protagonista 
era uma menina, não sei se você se lembra desse? 

 

As ações de marketing da empresa buscam tanto valorizar a mulher no lugar 

de consumidora quanto evitar qualquer utilização da sua imagem como um objeto do 

homem. É importante dizer que a indústria na qual esta empresa está inserida faz 

parte de um setor cujo produto é considerado um objeto masculino e geralmente a 

mulher, quando aparece nas publicidades, eventos, folders, outdoors entre outros 

mecanismo de marketing e comunicação externa, é colocada num lugar de objeto ou 

de dependente do homem. Ou ainda como intrigante e autoritária, sendo mostrada 

no comando de forma pejorativa, aborrecendo os homens, o que serve o ditado 

popular na voz dos homens: “Eu sempre tenho a palavra final, sim senhora”. 

 

E7: Também esse é um aspecto importante. Acho que também 
nesse aspecto já evoluímos. Eu dou um exemplo muito bacana do 
ano passado, fizemos uma campanha de “um dos produtos da 
empresa”, um “produto genérico da empresa” mais vendido, em que 
a protagonista era mulher. Mas ela não era a mulher no papel de 
mulher como segunda. Não, ela era a protagonista do filme. Ela não 
era a acompanhante. Era até meio provocativo porque não sei se 
você... Ela trocava de “produto” e trocava de namorado. E realmente 
esse exemplo do ano passado, do “produto específico”, acho que foi 
um ‘case’ interessante.  

 

Quando figuras famosas são contratadas para fazer publicidade sobre os 

produtos da empresa existe uma preocupação em buscar mulheres que se 

apresentem em sua vida pública como mulheres protagonistas.  
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E7: Isso. Mas essa aí foi uma opção também super pensada. Porque 
ela é uma mulher, mas uma mulher mais madura. Não era uma 
jovem qualquer, mas uma mulher mais madura e tal. E ela (portou) 
para a empresa uma certa maturidade, sabe? Ela é reconhecida... 
Ela tem uma bagagem. 

 

O grupo @women passou a prestar atenção nas publicidades da empresa e 

buscou conquistar espaço para avaliar as publicidades e colocar seu 

posicionamento com respeito à estas. 

 

E1: durante o tempo com o nosso presidente “nome”, quando o 
assunto estava muito quente, toda vez que a gente analisava uma 
propaganda, a gente também levava o olhar feminino. Eu participava 
de algumas reuniões [com dados de algumas pesquisas] onde era 
dito assim: “nessa propaganda não aparece nenhuma mulher”, por 
exemplo. Ou então alguém reclamava, [dizendo]: “essa propaganda 
está machista, ela não está valorizando a mulher”. Então percebi que 
todo esse movimento que foi feito desde 2010, com a sensibilização, 
até 2012, com a inclusão dos indicadores, fez com que houvesse 
mesmo mudanças na área de marketing. Já vi propaganda sendo 
alterada, levando isso em consideração. Você vê que mais e mais 
são as propagandas da “empresa” com mulher “utilizando o produto”. 

 

Mesmo com todo este esforço percebe-se que existe ainda uma tendência a 

aplicar as relações de gênero na análise dos produtos para a criação das 

propagandas. Escolhem uma mulher ou homem para ser o protagonista da 

propaganda em função do produto ser julgado como mais masculino ou mais 

feminino e, este julgamento é feito em função das atribuições de gênero. O público 

utilizado pelas áreas de marketing e/ou produto em suas pesquisas para dar um 

parecer sobre o produto é, muito provavelmente, educado dentro das relações de 

gênero. Para criar a mudança seria necessário colocar mulheres e homens em todas 

as propagandas para suscitar a possibilidade de que qualquer um poderia estar 

naquele lugar. 

 

E1: Agora, eles fazem uma análise do “produto”. Então há “produtos” 
que são mais femininos e outros que têm um público-alvo mais 
masculino, eles também levam isso em consideração quando vão 
fazer uma propaganda. Por exemplo, o “produto” e no começo teve 
uma propaganda com um homem, porque o público-alvo do “produto” 
era o homem.  Eles fizeram as pesquisas e viram que na maioria 
[das vezes] só homens comprariam o “produto”. Então você “gastar” 
propaganda para um público que não é o seu público-alvo, também 
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[não teria muito sentido, por isso] era uma propaganda direcionada 
para homens. 

 

A empresa entende que tanto a comunicação interna quanto a externa são 

meios chaves para a implementação das práticas relacionadas ao eixo estratégico 

que define como objetivo a termo elevar a representatividade das mulheres de 

maneira a atingir um espelho da situação social em todos os níveis e setores da 

empresa. A área de comunicação busca criar oportunidades nos eventos do setor da 

indústria cuja empresa está inserida a fim de demonstrar a importância da mulher 

estar representada como trabalhadora na sua empresa e como consumidora do seu 

produto. A imprensa interna é utilizada para veicular o posicionamento das mulheres 

no lugar que a empresa quer colocá-las. 

 

E2: Eu acho que, como já está bem enraizado, a empresa sente até 
orgulho, porque ele é visível, ele (existe) e tem uma base atrás. 
Primeiro existe um apoio da direção geral, uma preocupação da 
perenidade disso e um certo orgulho de ser justamente um ‘flagship’ 
da empresa. Hoje, ele faz parte do plano de comunicação corporativa 
da empresa. Então está enraizado. 
E7: A comunicação age de maneira estratégica em todos os 
aspectos. Esse é o nosso grande objetivo: não só informar, mas agir 
de forma estratégica. ... no sentido de dar visibilidade, estimular e até 
pensar para poder criar momentos em que isso aconteça. ... Então a 
comunicação atua nesse ponto-de-vista, segundo as nossas 
atividades, que é a promoção de alguns eventos, em sempre trazer 
esse grupo, sempre que possível, e envolvê-lo nessas atividades. 
Essa é uma das formas. E a outra é realmente a visibilidade dessas 
ações – organizamos junto com o grupo [de levar as mulheres] para 
o salão, com atividades focadas e tal. Depois damos toda a 
visibilidade pelos nossos canais de comunicação sobre essa 
atividade. 
E6: M: Olha, na “Revista Interna Mundial”, não lembro agora a 
frequência... eu a recebo em casa, né? Mas sempre tem alguma 
comunicação do grupo @women. 
E2: Na comunicação corporativa a “Empresa” comunica sobre isso, 
então o fato de dar esses prêmios. A “Empresa” tem uma atenção 
especial com esse desenvolvimento e ela usa isso como vetor de 
comunicação positiva. 

 

Os detalhes são considerados como questões essenciais para criar espaço 

para as mulheres e habituar o meio com a presença delas. Existe uma preocupação 

em transformar estes detalhes em coisas naturais e que um dia faça parte da cultura 

da empresa. Por exemplo, nos discursos e apresentações saldar utilizando “Todas e 

Todos” ao invés do genérico Todos. 
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E7: Tem uma postura até interessante aqui nos diretores, quando a 
gente faz um open fórum e tal, e sempre tem o hábito de (comentar): 
“Boa tarde a todas e a todos”, que é um detalhe de comunicação, 
mas que já é uma deferência, uma lembrança correta ao gênero. 
Tudo isso são sinais, mas são sinais que ainda não são culturais. 
Isso não é ainda uma cultura. Isso vai se tornar, acredito, 
plenamente uma cultura que a gente possa realmente falar que é 
uma cultura, que é algo que já seja permeado e algo [no qual] não se 
pense mais. Porque é realmente da (própria) cultura quando vira 
cultura. 

 

Um check-list foi criado na área de comunicação para ajudar a evitar erros do 

tipo sugerir traje “Terno e Gravata” para eventos da empresa. Convidar esposas sem 

lembrar de convidar os esposos para jantares, etc. Realizar suportes de 

comunicação sem a presença de mulher nas fotos ou filmes. A ausência desses 

cuidados pode quebrar todo esforço de colocar as mulheres no espaço de liderança. 

Na área de marketing também foi criado um check point para verificar as questões 

da diversidade nos filmes. 

 

E1: Quando eu estava mais perto do assunto, um dia a gente estava 
aprovando uma campanha interna, ou já estava aprovada, mas [ela] 
não tinha nenhuma mulher nas fotos, nenhuma. O “nome”, nosso 
vice-presidente, que percebe coisas que nem mesmo nós mulheres 
percebemos, porque ele tem um olhar crítico, falou: “não tem uma 
mulher”. Na verdade, agora, na comunicação interna, existe um 
‘check list’ para as campanhas, sabe? Tem que ter mulheres, negros, 
brancos, tem que ter o intercultural, tem que ter de outro país – para 
ninguém mais errar, de tanto que foram importantes e marcantes 
essas ponderações feitas.  Incrível, ele tem um olho assim, sabe? 
E1: Isso foi em 2009 ou 2010, eu acho. Eu acho que nem havia o 
grupo de mulheres. É uma história curiosa que aconteceu com a 
“nome”. Ela recebeu um convite para o comitê de direção, [que dizia]: 
“Convidados para o seminário ‘tal’. Traje: terno e gravata”.  Aí ela 
respondeu, com cópia para todo mundo do comitê: “gente, eu faço 
parte do comitê de direção e uso terno, mas não uso gravata. Posso 
ir sem a gravata? ”, só para poder demonstrar que ninguém tinha 
pensado nas mulheres. Depois disso as pessoas ficaram mais 
atentas, [escrevendo, por exemplo: ] traje social, traje esporte fino, 
para não ter [problemas]. 
E7: Mas o fato de ter um check-list já demonstra realmente a 
necessidade de estar atento à ação. Mas existe sim, é feito. E 
mesmo sendo feito por mulheres, como você estava dizendo, às 
vezes escapa. Daí, demonstra a importância de se dar continuidade 
no trabalho. 
E7: Dar continuidade. É um dos tripés da comunicação – tem que ser 
coerente, tem que ser relevante e tem que ser contínuo. Se a sua 
comunicação não for coerente, ninguém vai acreditar. Se não for 
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relevante, ninguém vai nem ler. Se não for contínua, não vai virar 
realmente uma informação verdadeira, vai passar batida. Então, dar 
continuidade é fundamental dentro de todos esses aspectos. 
E9: Tem ponto de controle para tudo. Então se tem um filme que tem 
que ter alguns figurinos e que não tem uma mescla de sexo e uma 
mescla racial, é um alerta. A gente sempre faz esses checkpoints 
para que haja um bom mix, sempre. 

 

Outro ponto que a empresa acredita relevante é ficar atento ao conteúdo e 

forma de apresentação e utilização das mulheres nos eventos que patrocinam para 

não colocar a empresa numa posição não coerente com a sua estratégia de 

igualdade de gêneros. 

 

E7: Mas tem uma preocupação grande também da “Empresa”, por 
exemplo, em não patrocinar eventos ou momentos em que a mulher 
é vista como objeto. Vou dar um exemplo concreto: tem lá na “evento 
ligado ao setor da empresa”, que é algo, vamos dizer assim, de um 
certo ponto-de-vista sem conteúdo. Então é a mulher bonita que está 
ali exposta...Não tem nenhum valor realmente do ponto-de-vista da 
mulher como participação na sociedade. Então a gente não patrocina 
esse tipo de evento.  
E7: Porque a agência trouxe – isso foi um fator – para provar o 
figurino (das mulheres) e o primeiro que trouxeram era aquele 
macacão colado branco transparente. Eu falei: “não, nada disso. Não 
é isso”. E aí fizemos um outro super bonito, coerente com a grafia e 
na lógica do “empresa” e tal, mas super adequado e respeitoso, 
vamos dizer assim. Foi elogiado. 

 

A empresa pretende criar uma imagem em torno dos seus eventos que atrai 

recepcionistas para trabalharem pelo fato de começar a ser percebida como um 

empresa que valoriza a mulher no mercado de trabalho. 

 

E7: E aí é curioso porque eu ouvi já de recepcionista, que trabalhou 
para a gente em um desses eventos, falar: “um dos motivos porque 
eu vim trabalhar aqui é porque a roupa era respeitosa, não é aquelas 
roupas que normalmente o pessoal põe em “lugar ligado ao 
produto”. Então foi ali também um dado elogiado e não por acaso. 
Não por acaso. Faz parte de tudo isso, de toda essa comunicação. 
Tudo isso é mensagem. 

 

Além da preocupação com os trajes utilizados em eventos, evitam colocar as 

mulheres em posições onde serão percebidas como objetos de desejo, de simpatia 

e de subordinação aos homens para cuidar deles. Existe uma preocupação em 

atribuir, por exemplo, um papel relevante para a presença de terceirizadas em 
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eventos. Se elas não têm função além de receber os(as) participantes com um 

sorriso, não são necessárias. Se tem função, como distribuir um folder informativo, 

ou outro ponto relevante, podem ser contratadas. Apesar de não mencionado pelos 

entrevistado, vale lembrar que isso representa uma economia financeira e contribui 

com os resultados da empresa. Respeita-se o tripé da sustentabilidade: é 

socialmente responsável, afeta positivamente o meio ambiente e é economicamente 

viável. 

 

E7: Uma outra preocupação que a gente tem no Salão é também de 
treiná-las realmente sobre o produto. Elas têm dois dias de 
treinamento sobre o produto mesmo. E a gente exige que elas 
tenham um papel de informação realmente, não só ficar parada do 
lado do “produto”. 

 

Esta nova maneira de abordar a participação de recepcionistas em eventos 

parece promover uma mudança nas mulheres que participam destes eventos nestes 

papéis. Elas passam a se interessar pelo produto.  

 

E7: Mas isso é realmente questão de política. Outro exemplo, na 
semana passada, eu estava provando um evento que eu ia fazer 
com a imprensa na próxima semana para apresentar o novo 
“produto”, um evento pequeno com poucos jornalistas. E a 
(ininteligível 00:36:10) [falou]: “vamos ter uma recepcionista” – sim, 
mas para fazer o que? “Ah, só para dar boas-vindas”. Porque tem 
evento em que ela vai ajudar a distribuir alguma coisa, vai orientar, 
tem algum momento em que a gente precisa que ela ajude e tal. 
Nessa era para nada. (Daí) eu falei: “não, não precisa. Não tem 
sentido”. Por uma mulher lá só para ficar sorrindo – só para isso não 
é o caso. Tem situações em que a gente precisa, mas com algum 
conteúdo a mais, sempre. 
E9: ... É muito mais do que ficar ali como um poste – é dar 
explicação, saber levar uma conversa. Com certeza. 

 

Outro aspecto relevante é a iniciativa de vislumbrar a possibilidade de colocar 

homens como recepcionistas. 

 

E7: A gente tinha, na verdade, três produtos em que ia ser adequado 
ter o casal ou ter o homem. A gente chegou a fazer, chegamos a 
fazer figurino e tal. Mas, daí sabe que ali a gente teria que aprovar 
esses figurinos, por exemplo, que não existiam para a “matriz”. A 
gente teve ali... véspera de “evento”, (duas semanas antes), eu falei: 
“(vão olhando), esquece. Vamos trabalhar (sim nisso) para depois”. 
Então é uma ideia sim, a gente até chegou. 
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Percebe-se pelos comentários dos entrevistados que ainda existe um trabalho 

importante a ser realizado na comunicação. E, a exploração destas evidências da 

comunicação pode ser relevante para realizar trabalhos de profundidade cultural. 

Por exemplo, um trabalho importante que estava sendo realizado na empresa para 

redução de custos demonstrou que grupos foram organizados somente com homens. 

As fotos expostas deixavam evidente que a característica da agressividade atribuída 

aos homens era valorizada para alcançar sucesso nesta tarefa. 

 

E8: Eu percebo um avanço muito grande, mas eu ainda vejo que em 
algumas fotos predominam mais os funcionários homens, sabe?  
Tipo, a Copa Redução de Custos. Sabe, tem um bando de mulheres 
que também participam. E eu vi fotos fortes também, claro, do 
gênero. Isso acontece. Mas eu ainda vejo com a contribuição 
financeira maior do grupo tal, então só eles ali... entendeu? Aí eles 
são colocados em tudo quanto é lugar, por exemplo. Então.. Até um 
médico que trabalha com a gente foi atender uma diretora nossa aqui 
no check-up e ele colocou isso para ela, ele falou: “Ah, “nome”, eu 
não aguentei, eu tinha que falar para ela porque eu sei que ela vai 
levar, chegar lá em cima. Poxa, no refeitório tinha o grupo, tinha 
aquele quadro enorme, com seis, sete, oito homens fortões, todos 
com caras de mau, porque estavam concorrendo à Copa Redução 
de Custos. Que ‘troço’ pesado aquilo no refeitório. Por que não 
colocou outros grupos, com as meninas, com todas as participações 
que houveram? Sei lá, coloca outra coisa. ” Ele falou: “Eu precisava 
dar a minha sugestão, porque eu achei que não ficou legal. ” 

 

A atenção voltada para a fidelização da mulher tanto como cliente quanto 

colaboradora baseada nos atributos de gênero levou a modificar documentações 

ligadas ao produto da empresa. Mesmo se o viés de gênero existe, a modificação é 

feita para o todo e admite de certa forma que os homens também estão mudando. 

 

E9: E também, por outro lado, cada vez menos aquele detalhe 
técnico da engenharia – você não precisa mais estar comunicando. 
Cada vez menos as fichas técnicas têm espaço na comunicação de 
“produto”, porque é muito mais... tornar a vida mais fácil. Eu acho 
que o papel da mulher, quando entrou no mercado de “produto” com 
força, acelerou tudo isso. 

 

A mídia e os eventos são veículos importantes e sensíveis na desconstrução 

das relações de gênero baseadas em atributos e hierarquização. Estes veículos 

permitem reconstruir relações de igualdade entre os sexos por meio do que 
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oferecem visualmente. Assim como nos desenhos animados, colocar as mulheres 

em posição de igualdade na utilização do produto influencia como a mulher é vista 

no mundo. Não ignorar o papel da mulher, não mostrá-la como masculinizada sendo 

uma versão melhorada de mulher, ajuda a não perpetuar a mensagem de que 

atributos, como por exemplo, coragem, força, inteligência, assertividade, agilidade, 

capacidade de lutar pertencem exclusivamente ao gênero masculino e são os únicos 

necessários para se assumir posições de liderança. E, aos homens outorgam o 

direito de se ocuparem de si mesmo para se sentirem bem e fazerem o bem aos 

outros. Mesmo sem entendimento profundo da construção das relações de gênero 

utilizar o marketing, publicidade e comunicação contribui de maneira exponencial 

para desconstruir as relações de gênero hierarquizadas, pois atingi da porta para 

fora da empresa. No entanto, trabalhar de maneira mais aprofundada o 

entendimento sobre a construção das relações de gênero poderia evitar de perder 

os ganhos com comunicações esporádicas que perpetuam as diferenças, como a 

citada por um dos entrevistados sobre a ação para redução de custos. 

 

3.2.6 Igualdade: Promover a igualdade através de iniciativas comunitárias e 

compromisso social 

 

Como o interesse desta pesquisa é a representatividade das mulheres dentro 

da empresa esta categoria não foi explorada. Além disso, o relacionamento com a 

comunidade em torna da empresa ultrapassa a questão de gênero. Muitas ações 

foram realizadas no âmbito da responsabilidade social e a questão do 

empoderamento das mulheres era uma preocupação antes mesmo do trabalho com 

respeito à representatividade das mulheres no seio da empresa ser um assunto 

estratégico para a mesma. Relata-se aqui algumas observações dos entrevistados 

por ser um assunto de relevada importância podendo interessar algum leitor que 

trabalhe com pesquisas na área de responsabilidade social. 

 

E6: Eu fiquei muito contente, porque fiquei sabendo que tem essas 
meninas, [ou melhor], mulheres, da Borda que fazem aquelas 
“produtos”, e informaram a gente no fim do ano que as “produtos” 
estavam sendo vendidas lá em “boutique da marca no país da 
matriz”.  Então eu imagino que é um reconhecimento gigantesco isso. 
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E2: Eu sei que existe sim a “nome projeto/comunidade”, que tem sim 
as ações, as costureiras, mas eu não sei dizer como em termos 
práticos como isso é visto. 
E1: Mas, a partir de 2005, a “Empresa” falou: “vamos ajudar porque a 
gente impactou social e ambientalmente em toda essa região e então 
a gente vai oficialmente apoiar essa instituição”. 

 

3.2.7 Transparência: Transparência, medição e divulgação de relatórios 

 

Os dados documentados no GRI da empresa contentam-se de apresentações 

gerais tanto sobre os números como sobre as práticas. Os entrevistados quando 

questionados sobre a importância de divulgar externamente os dados se manifestam 

favoravelmente. No entanto, pode-se verificar que existe, por parte dos 

colaboradores e colaboradoras, pouco conhecimento da existência do GRI.  

 

E6: Eu acho que é válido porque você está divulgando importância 
que a empresa dá para o colaborador, independente se é mulher ou 
homem, [e de você ter] uma igualdade de gênero. Eu acho que é 
importante divulgar isso porque a gente não tem um preconceito. 
E2: Não, não são. Existem metas, mas acho que elas não são todas 
divulgadas externamente.  Isso é uma (animação) interna, porque 
justamente isso não tem que ser um objetivo em si. São metas 
estabelecidas internas, tem um planejamento de execução. Mas 
externamente, que eu saiba, não são comunicadas. 

 

As informações respeitam o mínimo solicitado pelo GRI, mas não trazem o 

nível de informações preconizado pelo GRI Gender (MILES; NIETHAMMER, 2009). 

 

E1: São divulgadores internos. Essas informações não são abertas 
ao público, a gente não manda um relatório para... a “empresa” é 
uma empresa de capital aberto, né? Então a gente divulga o nosso 
balanço e tudo mais. Mas [para] essa informação do número de 
mulheres a gente não tem uma comunicação externa. Os KPIs 
trabalhados são indicadores de resultados internos. Então hoje a 
comunicação é dentro de casa, através de tabelas e relatórios que 
são divulgados internamente. Mas a gente não os divulga 
externamente. Externamente o que a gente faz é valorizar os 
prêmios. Então, [por exemplo], a “Empresa” recebeu o prêmio WEPs 
“categoria”. Isso a gente valorizou bastante... Talvez se a gente 
atingisse um número representativo a “Empresa” pudesse usar isso 
para divulgar, mas hoje você divulgar que “% representatividade das 
mulheres no quadro de colaboradores” dos teus cargos são mulheres 
é uma anti-propaganda, [pelo menos é o que] eu imagino... A gente 
está no quinto relatório de sustentabilidade, sempre obedecendo 
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essa preconização da GRI. Então todos os indicadores de gênero 
são respondidos dentro dos nossos relatórios de sustentabilidade. 

 

Internamente, os dados são divulgados e fazem parte de uma ampla 

movimentação para desdobramento dos objetivos, avanços, dificuldades e planos de 

ações. No entanto, percebe-se que a cultura do resultado pode estar prejudicando o 

compartilhamento de processos que contribuem com uma maior representatividade 

no mínimo numérica das mulheres. Para publicarem mais detalhes querem ter bons 

resultados, o que exclui a possibilidade de colocar em evidência as diferenças e 

dificuldades. Por exemplo, compartilhar dificuldades na captação pode ser um meio 

de mobilizar o Estado e as famílias na educação que prepara as mulheres para se 

sentirem livres de escolher também cursos universitários na área de engenharia 

mecânica. Explicar de forma responsável o que diagnosticaram e o que estão 

fazendo poderia contribuir com outras empresas que queiram trabalhar e acelerar a 

transformação das relações de gênero. Divulgar os dados de maneira mais ampla 

poderia permitir uma atuação conjunta e criar a massa crítica necessária para abrir 

mais espaço para mudanças no seio da sociedade. Fazer participar a sociedade 

significaria agir desde a infância, como por exemplo, na escola maternal.  O trabalho 

realizado na empresa é motivo de comemoração e orgulho de seus colaboradores e 

colaboradoras. No entanto, o fato de estarem longe do nível que julgam 

minimamente publicável, os limita na divulgação mais larga dos processos. Existe 

um certo receio de não serem validados como referência no assunto em função dos 

números.  

Do ponto de vista da autora, esta empresa pode ser uma referência no 

processo adotado e nas práticas que tem implementado para aumentar o número de 

mulheres e um bom ponto de partida para se alavancar um trabalho integrando a  

desconstrução das relações de gênero hierarquizadas. 

 

3.2.8 Práticas que não deram certo 

 

Os entrevistados não identificaram práticas que não deram certo. Falaram 

mais dos aprendizados nos diferentes processos. 

 



197 

 

 

E8: tudo isso foi construído com tanta cautela, para deixar muito 
claro e incutido dentro das pessoas a importância do equilíbrio do 
gênero e a importância da contribuição de uma profissional mulher 
também no trabalho, isso foi feito tão assim devagarzinho, para 
justamente minimizar os impactos. 
E4: A gente viu que era uma coisa mais, muito pra fora, não 
necessariamente a pessoa ia encampar aquilo, por exemplo, um 
caso clássico de mulheres, tinha que ter manicure aqui perto, porque 
é muito longe de tudo que é lugar. Perfeito, ninguém usava. Acho 
que tem muita coisa que as mulheres falam da boca pra fora, mas 
não necessariamente elas têm a necessidade. Identificar o que 
essas mulheres precisam é o grande “X” da questão. 

 

A maneira como abordam o fluxo de trabalho no qual estão engajados parece 

favorecer uma visão mais relacionada com dificuldades a serem trabalhadas que 

como práticas que não funcionam. O foco é colocado no processo e é realizado com 

assertividade. 

 

E2: É um objetivo, mas acho que é o gradativo, né? Um negócio 
desse tem que ser gradativo e construído. Tem que ter o rigor na 
execução. 

 

Uma das dificuldades apontadas está ligada às relações de gênero. Por 

exemplo, a questão da educação dos filhos ainda é vista como responsabilidade das 

mulheres, o que é um ônus no recrutamento. No entanto, quando a mulher está 

dentro, acaba facilitando sua vida, por exemplo, na hora de organizar os turnos nas 

fábricas. Mas poderá acabar criando um ônus por serem vistas como colaboradoras 

que dificultam a organização da fabricação. Isto coloca luz na importância de iniciar 

a mudança dentro e fora da empresa. Aproveitar-se destas situações para formar 

sobre a construção social do gênero, que prejudica a mulher no mercado de trabalho 

e coloca o peso de ser provedor no homem, pode ser mais uma via de 

desenvolvimento de todos os colaboradores e colaboradoras. Formar sobre a 

construção das relações de gênero pode ter um efeito multiplicador na sociedade. 

Um homem que tem empatia pela situação de uma colega olhará de outra maneira 

para sua esposa e passará, quem sabe, a dividir as responsabilidades da vida 

doméstica ao invés de ajudá-la quando pode e como quer. Além disso, favorece o 

rompimento com a imagem pela qual quem trabalha para prover a família é o 

homem. 
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E6: Eu converso muito com o pessoal e o que eu sinto um pouco é 
[quando] às vezes elas vem falar: “ah, o filho está doente”, e já tem 
tudo esquematizado para o primeiro turno, e daí é preciso [talvez] 
trocar o turno. E daí a mãe cuida da criança no primeiro turno e, de 
repente, ela vai passar para o segundo turno que vai até às 23:00 e 
daí [ela diz]: “como é que vai fazer?”. São dificuldades, [mas] até 
hoje eu nunca vi uma pessoa saindo da empresa por isso. Mas [são 
coisas sobre as quais] às vezes as meninas conversam comigo. Às 
vezes é mais nesse sentido. Eu acho que isso é bem conversado 
com o supervisor, sabe? Porque normalmente os maridos trabalham. 
Então o que eu vejo [é que] a mulher é a pessoa que mais articula 
isso. A questão de filhos, de levar em médico, essa logística.  Eu 
noto que fica muito para elas isso. Na maior parte fica para as mães, 
as mulheres. Apesar de que isso é bem.... Por exemplo, no meu 
caso é 50/50, às vezes é até mais o marido do que eu. Mas eu vejo 
que ainda isso ‘na massa’ fica muito para a mulher articular. 
E2: Para mim, a prática que não dá certo é a prática forçada. É o 
sistema de cotas, porque você desvaloriza a competência e acaba 
desvalorizando a própria pessoa que pegou o posto. De experiência 
pessoal eu não recordo nenhuma que foi…. Hoje, de próximos, eu 
não tenho memória de ninguém com quem tenha ocorrido isso.  
E9: O que eu mais aceleraria, que eu sinto que faz falta hoje, é dar 
espaço para conversa junto às mulheres mais jovens. Eu acho que a 
gente trabalha dois temas – um primeiro é recrutar, trabalhar no 
recrutamento de mulheres que a gente veja que têm ambição, a 
disposição para fazer uma carreira, para encarar essa rotina louca 
que tem no mundo corporativo, ainda mais em um Brasil de crise; e 
dar para elas as ferramentas para mostrar que é possível conciliar. 
Você fez uma super carreira de sucesso com uma filha. E às vezes 
eu acho que a sociedade ainda põe barreiras ou medos na hora do 
filho. 

 

Outro ponto que merece atenção no processo é o debate dos homens que 

levantam a questão sobre o porquê as mulheres têm tratamento preferencial. O 

debate não é evitado, muito pelo contrário, os questionamentos são utilizados como 

mais uma oportunidade para se colocar o processo ancorado na questão do negócio 

e na priorização da competência dos colaboradores e colaboradoras que integram a 

empresa. 

 

E4: Gera discussão contrária “por que não tem novembro azul?”...A 
gente vez o novembro azul e era o grupo @women... Não tem que 
abafar o tema, não é questão de ser rosa ou azul, é questão de ter 
igualdade todo mundo... O que importa é que metade dos clientes 
são mulheres ... precisamos trazer mulheres competentes para 
dentro da empresa 

 

Também ficou claro que impor os processos sem trazer as pessoas para o 

debate não dava certo. 
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E4: Tudo que a gente tentou fazer meio imposto não funcionou. Tipo 
coisas de comunicação, a gente lançava os opens fóruns falando 
assim, participação obrigatória da direção, não funciona. As pessoas 
não vêm. Elas priorizam outras coisas. 

 

Um exemplo de aprendizado foi a criação do banco de candidatas para 

recrutamentos na área de fabricação. Acabaram perdendo uma primeira 

oportunidade por não entendimento do processo de recrutamento de colaboradoras 

e colaboradoras para trabalharem na produção. 

 

E4: A gente foi tentar contratar na fabricação e a gente não tinha o 
banco pronto. A gente tentou fazer, acho que eram duzentas vagas, 
e a gente não tinha esse banco pronto. Daí que a gente se atentou 
ao fato de que a gente não tinha que dar os currículos. A gente tinha 
que ter banco. E para fazer banco a gente já tinha que ter os 
currículos, elas já tinham que ter passado o teste de destreza. Elas já 
tinham que ter feito uma série de coisas, para estar no banco. Até a 
gente chegar nisso, a gente patinou um pouco. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO 

 

A estratégia para abordar a representatividade das mulheres se apoia nesta 

empresa no slogan utilizado pelo WEPs para atrair as empresas de maneira geral. 

Este slogan apresenta a melhora do nível de representatividade das mulheres como 

uma verdadeira vantagem para melhorar a performance do negócio. Esta visão se 

tornou mesmo assunto para pesquisas da McKinsey e Catalyst que buscam associar 

uma melhor performance financeira com um número maior de mulheres em cargos 

de alta liderança. Este é também a razão apontada pelo Pacto Global para atrair as 

empresas para o desenvolvimento sustentável. Assim, a empresa deste estudo faz 

um trabalho cartesiano sobre as relações de gênero. O processo é elaborado como 

se o sexo nunca tivesse sido ligado a uma mentalidade que enxerga os homens e 

mulheres com atributos específicos em função deste. Também não é abordada a 

hierarquização das relações entre esses sexos.   

Desta forma, não existe uma preocupação em desconstruir o modelo de 

pensamento baseado nas relações de gênero. As pessoas diretamente envolvidas 

no processo, o grupo transversal @women, assim como os gestores e gestoras com 

KPI a serem alcançados, colocam a atenção no desenvolvimento de ações que 

permitem a integração da diferença que acreditam pertencer biologicamente a 

mulher. Por exemplo, no que tange à maneira como abordam as situações, 

acreditam que a emoção mais aguçada é atribuída a mulher e a racionalidade ao 

homem. Mulheres choram e é preciso aprender a acolher este choro. Mulheres 

podem se sentir fatigadas após uma viagem internacional necessitando de apoio 

médico. Mulheres vão para o trabalho sem se libertar dos problemas pessoais e é 

preciso entender isso. São estas diferenças que farão os produtos da empresa 

acolherem atributos que representam esse público feminino para que ele se sinta 

atraído e assine o cheque de compra. 

Esta diferença não é vista como uma diferença socialmente construída pelas 

relações de gênero, mas como uma real diferença entre os sexos. Como as 

mulheres hoje foram educadas de maneira realmente diferente, é verdade que esta 

diferença realmente existe. Assim, levar em conta essas diferenças no processo de 

construção da representatividade das mulheres é também importante para o 

sucesso das mulheres, uma vez que uma maioria delas se colocam no mercado de 
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trabalho com a educação que tiveram até então. Fazer o necessário para que 

saibam assumir sua vida profissional é fundamental, pois leva as mulheres a 

ocuparem outros lugares. No entanto, sem se levantar um debate sobre as relações 

de gênero, este caminho que leva a empresa a cumprir um papel que a sociedade 

deveria assumir para tornar o trabalho doméstico remunerado e visível pode ser um 

caminho que despolitize as questões da mulher no mercado de trabalho. E ainda, 

representar uma manutenção da situação onde ela vive jornadas duplas de trabalho, 

assegurando sua vida profissional e sendo também a principal responsável pela vida 

doméstica. Ou ainda, colocá-las em risco de sobrevivência financeira quando 

ocorrem crises econômicas, pois não seriam consideradas como principal salário da 

família, nem como seres independentes que vivem de seus salários. Servir-se do 

lado utilitário do capitalismo pode contribuir a curto prazo com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, mas pode colocar em risco os avanços dos 

movimentos feministas com a despolitização da discussão das relações de gênero. 

Poder-se-ia imaginar que um aprofundamento sobre os conceitos de gênero 

com a compreensão das características associadas à cada sexo e a hierarquização 

das relações, assim como sobre a divisão sexual do trabalho poderia, por exemplo, 

facilitar o entendimento e orientar os esforços para proporcionar a mudança 

comportamental de todos e acolher as mulheres, principalmente em postos de 

liderança de maneira durável.  

Como nem WEPs, nem o Prêmio WEPs Brasil se envolvem diretamente nas 

mudanças comportamentais, este ponto acaba não sendo trabalhado de maneira 

aprofundada.  

Existe uma expectativa do WEPs e do Prêmio WEPs Brasil pela qual 

tratando-se os sintomas para aumentar a representatividade das mulheres de 

maneira numérica, tanto no quadro geral de empregados como nos cargos de 

liderança, terão uma influência natural na desconstrução das relações 

hierarquizadas pelo gênero. Mantem-se os estereótipos, que são inclusive o apelo 

do negócio e que permite a busca de igualdade numérica de gêneros, e vislumbra-

se relações de gênero não hierarquizadas.  

As empresas, como ressalta Santos e Antunes (2013), precisam das 

características femininas e masculinas para terem sucesso nas suas operações. 

Possibilitar a convivência destas características hoje polarizadas nas relações de 
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gênero permite integrá-las. No entanto, trabalhar de maneira a tratar os sintomas 

pode não promover uma mudança cultural e comportamental no que diz respeito ao 

papel social do gênero mantendo esses atributos polarizados no sexo ao invés de 

criar a possibilidade para que homens e mulheres assumam uma subjetividade em 

função das suas escolhas. O WEPs quando trata de igualdade busca na realidade 

essa igualdade de direito de escolha. No entanto, o processo que preconiza não 

parece ir neste sentido, ao menos a utilização deste nesta empresa. 

Existe uma preocupação da empresa em promover perfis de mulheres que 

não se masculinizaram para assumir cargos de liderança. Segundo Santos e 

Antunes (2013), não traremos o feminino para o ambiente de trabalho se as 

mulheres assumem perfis masculinos para romperem com as barreiras. E essas 

barreiras são impostas em função das determinações do sistema capitalista. Quando 

se busca trazer a mulher com os atributos de gênero a ela atribuídos significa que 

podem estar criando abertura para que atributos tipicamente femininos, como por 

exemplo, o cuidado, entrem na empresa de maneira mais ampla. 

Consequentemente, isso traria uma mudança importante para agregar um olhar 

mais voltado para o desenvolvimento sustentável. No entanto, muito do que é trazido 

nas palestras para empoderamento das mulheres provoca os atributos masculinos 

que permitem fazer o caminho do labirinto desenvolvido por Eagly e Carli (2007). 

Este tipo de processo acelera uma mudança das mulheres dentro desta empresa. 

Quando respeitam a vulnerabilidade feminina ao tratá-la abertamente alocando 

recursos para questões como o aleitamento, área exclusiva no centro médico, 

aceitação do cansaço após viagens internacionais longas, entre outros, permitem o 

empoderamento de suas colaboradoras favorecendo uma harmonização dos 

elementos femininos e masculinos. Porém, o papel do homem não é trabalhado em 

nenhum momento. Ele se submete a mudança num processo empresarial de KPI 

que significa contratar mais mulheres para melhorar a performance por meio de 

produtos que atinjam também o público feminino. Trata-se de estratégia e de cumprir 

metas. 

Os comportamentos identificados por meio das falas dos entrevistados, 

apesar do trabalho importante e rigoroso realizado pela empresa pelo menos nos 

últimos 5 anos, levam a concordar com a firmação de Hobsbawm (2015) e Bourdieu 
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(1988) na qual dizem que sem uma mudança do homem não haverá mudança nas 

relações de gênero. 

Criar um espaço para trabalhar os atributos femininos no homem iniciaria um 

processo para a adoção do modelo do ser ideal a ser atingido que segundo Fraser 

(2012) seria a mulher atual. Uma mulher que guardou seus atributos femininos e 

desenvolveu os masculinos para ganhar espaço, sendo capaz de assumir vida 

profissional e doméstica com mesma determinação. Também favoreceria a 

formação de uma liderança andrógina como preconizam Santos e Antunes (2013) no 

sentido de trazer para a empresa todos os atributos. Estas duas percepções de 

mundo poderiam trazer para a empresa atributos mais em fase com o 

desenvolvimento sustentável no mínimo no que tange a associação do cuidado com 

as pessoas ao tripé econômico e ambiental. 

 Pela maneira como hoje é desenvolvida a cartilha do Prêmio WEPs Brasil, a 

mudança que se opera é interna à empresa. Pode-se vislumbrar, por um lado, uma 

mudança das mulheres desta empresa pelo empoderamento e aceitação dos 

atributos ditos femininos. Por outro lado, uma mudança dos homens que aprendem 

a conviver com as mulheres mantendo as relações de gênero hierarquizadas e 

aceitando a integração na vida profissional tanto das diferenças biológicas como 

daquelas atribuídas pelo gênero. No entanto, além destas mudanças não 

transformarem as relações de gênero, elas não ultrapassam os muros da empresa e 

não tem efeito multiplicador. 

 Desta forma, não existe o desenvolvimento de uma trabalho articulado com a 

sociedade e o Estado para combinar o trabalho remunerado e o doméstico a fim de 

permitir tanto aos homens como as mulheres de assumirem sua parte nas tarefas 

domésticas, incluindo o cuidado com a educação dos filhos. Um encaminhamento 

que integre sociedade, Estado, empresas e famílias poderia construir soluções para 

acabar com a divisão sexual do trabalho e convidar à desconstrução do gênero. 

Um ponto sobre o qual a empresa tem trabalhado e que representa um trunfo 

é seu produto. O fato de ter um objeto masculinizado permite uma atuação na 

comunicação e em marketing que pode causar mudanças de envergadura. Algumas 

práticas adotados nas publicidades e eventos colocam a mulher num mesmo lugar 

de utilização do produto, o que contribui com a desconstrução das relações de 

gênero. Um objeto que é atribuído aos meninos e associa a mulher como um objeto 
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sexual de desejo passa a ter a mulher como protagonista na sua utilização. 

Mulheres que em eventos apareciam como objetos de desejo associado ao produto 

não estão mais no cenário, quando aparecem é para atuar de alguma forma. Mesmo 

o trabalho sendo cartesiano e atacando os sintomas, de alguma forma ela traz um 

efeito multiplicador no caso desta empresa pelo alcance do produto. Desta forma, a 

empresa está atuando num papel educador de desconstrução das relações de 

gênero desde a infância.  

Outro ponto educador está relacionado com o fato de perceberem que as 

mulheres são mais exigentes na avaliação de si mesmas para considerarem 

promoções. Esta percepção permitiu o entendimento das consequências deste 

fenômeno como um ponto chave no impedimento na aceleração das carreiras das 

mulheres. Acabam se tornando freios para si mesmas no desenvolvimento de suas 

carreiras e para as outras mulheres quando são líderes. Isto vem contrapor a crença 

na qual mais mulheres traria mais contribuição para o objetivo de aumentar a 

representatividade destas em cargos de liderança. Trabalhar no sentido de 

desmistificar as dificuldades dos cargos pode contribuir para desconstruir 

comportamentos das mulheres atribuídos a educação sob a égide das relações de 

gênero. 

As pessoas que hoje trabalham nas empresas podem não ser culpadas da 

atual situação da representatividade das mulheres no mercado de trabalho. No 

entanto são, ao lado da família, da escola, do estado e das Igrejas, responsáveis 

pela transformação necessária à reconstrução da história das mulheres que hoje é 

contada de maneira objetiva e subjetiva retratando a dominação masculina em todas 

as idades e lugares. 

 

Dito de outra maneira, uma “história das mulheres” que faz aparecer, 
apesar delas, uma constância e permanência, deve, se quiser ser 
consequente, obter um lugar, e provavelmente pela primeira vez, na 
história dos agentes e instituições que contribuem continuamente 
para garantir essas permanências - Igreja, Escola, Estado , etc. – e, 
que podem ser diferentes e ter diferentes pesos e funções nas 
diferentes épocas. Esta história não pode se contentar de registrar, 
por exemplo, a exclusão das mulheres de uma determinada 
profissão, de um sector particular, de uma disciplina particular; ela 
também deve tomar nota e tornar transparente a reprodução das 
hierarquias (profissionais, disciplinares, etc.) e das disposições 
hierárquicas que elas favorecem e que levam as mulheres a 
contribuir para sua própria exclusão dos seus lugares onde elas 
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estão, de toda maneira, excluídas. (BOURDIEU, 1988, p. 115, 
tradução nossa). 

 

Os dados fornecidos de maneira pública pelas empresas e facilmente 

acessíveis, por exemplo, disponibilizados nos sites das empresas, demonstram que 

o nível de engajamento das empresas que se comprometem com a agenda da ONU 

para alcançar a igualdade de gênero é muito heterogêneo. Essa heterogeneidade é 

visível pela ausência ou presença de relatórios GRI para no mínimo documentar a 

situação na empresa no que diz respeito aos dados numéricos. Igualmente pela 

qualidade das informações que nem sempre permitem uma homogeneidade de 

construção dos dados o que permitiria verificar seus avanços ao menos no equilíbrio 

quantitativo. E ainda, a documentação de práticas adotadas pelas empresas para 

criar a mudança e alcançar uma igualdade de oportunidades é escasso. No que diz 

respeito às práticas que permitirão uma mudança de discurso que modifique 

efetivamente as relações de gênero baseadas na dominação masculina e na divisão 

sexual do trabalho muito pouco é revelado. 

Fica evidente que para obter informações sobre empresas que realizam 

trabalhos mais aprofundados sobre a questão é necessário um estudo de caso. 

Ademais, uma empresa que decide trabalhar seriamente a questão da 

representatividade da mulher pode encontrar nos princípios do WEPS e na trama de 

avaliação do Prêmio WEPs Brasil um suporte que permite iniciar o seu processo. No 

entanto, o prêmio WEPs Brasil pode melhorar sua influência criando mecanismos 

que permitam compartilhar os trabalhos seriamente desenvolvidos de maneira a 

permitir que outras empresas se espelhem nas diferentes experiências avaliadas.  

Outro aspecto identificado é que tanto o WEPs quanto o Prêmio WEPs Brasil 

podem melhorar seus mecanismos de aconselhamento integrando práticas que 

solicitem um trabalho cultural sobre as relações entre os sexos a fim de favorecer a 

transformação das relações de gênero e ir muito além da representatividade 

quantitativa. 

Existe talvez uma crença que a implementação das práticas gerais sugeridas 

por meio dos princípios do WEPs e da grade de avaliação do Prêmio WEPs Brasil 

sejam suficientes para criar a termo uma verdadeira mudança cultural que engendre 

igualdade nas relações de gênero, criando uma nova história sobre o lugar da 
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mulher. Um lugar sem discriminações e que lhes permita ter responsabilidades 

compartilhadas com os homens e fazer escolhas iguais as dos homens. 

Somente um trabalho mais aprofundado com um objetivo direcionado para a 

questão cultural poderia verificar se as práticas adotadas desde os anos 2010 estão 

influenciando as relações de gênero que hoje permeiam, tanto a estratégia de 

negócio quanto algumas das razões que levaram a definir algumas destas mesmas 

práticas. 

 A estratégia do negócio é fundamentada nas diferenças de apreciação do 

produto por homens e mulheres em função das preferências atribuídas em função 

do gênero. Simplificando de maneira simples e ingênua, mulher gosta da cor rosa e 

homem da cor azul. Ter as mulheres no radar da definição do produto permite fazer 

o produto com as duas cores. Tê-las participando da definição dos spots publicitários 

permite colocar o produto nas propagandas com as duas cores, e assim por diante. 

No entanto, existe também uma preocupação em colocar a mulher num novo lugar 

para que ela se sinta autorizada a escolher este produto ao invés da concorrência, 

pois o produto da empresa a coloca no lugar de verdadeira consumidora. Estas 

práticas podem ser identificadas como um ponto forte do processo desta empresa e 

um mecanismo importante que começa a contribuir continuamente para garantir a 

não permanência das culturas que mantêm as relações de gênero com dominação 

masculina. 

As práticas adotadas para fidelizar as mulheres e para contornar os 

problemas ligados ao fato dela ser considerada como única ou principal responsável 

dos afazeres domésticos e da educação dos filhos são igualmente fundamentadas 

nas relações de gênero construídas em torno da divisão sexual do trabalho. Por 

exemplo, a aceitação da vulnerabilidade atribuída ao sexo feminino. E mais uma vez, 

esta pode ser uma porta de entrada para contribuir com a não permanência das 

culturas que mantêm as relações de gênero com dominação masculina, pois a termo 

os homens poderão reclamar este direito. 

O caso desta empresa demonstra que diagnósticos realizados com 

profissionalismo podem trazer informações relevantes para identificar a importância 

de um trabalho em todos os níveis da sociedade para criar uma nova história. Mudar 

as regras e o convívio dentro das paredes da empresa não vai trazer mais igualdade 

na representatividade de homens e mulheres no mercado de trabalho se não forem 
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tralhadas as fontes, como, por exemplo, a ascensão das mulheres à qualquer curso 

universitário. E ainda, para que elas tenham vontade de acessar estes cursos, como 

os de engenharia mecânica e de computação, é necessário que desde a infância 

sejam educadas para se sentirem com o direito de galgar qualquer profissão, de 

ocuparem qualquer lugar no mundo. E este trabalho começa na vida em família, na 

escola, na igreja. O Estado é fortemente responsável pela mudança desta história 

quando desenha os subsídios e ajudas em função da relação destas ajudas sociais 

com a dependência ou direito do trabalhador. E ainda, no como associa a mulher à 

dependência e fraqueza. 

A participação das empresas do modelo capitalista sob o qual a economia 

mundial é organizada é essencial para mudar este quadro. No entanto, resolver a 

equação da igualdade da representatividade de mulheres e homens no mercado de 

trabalho não vai resolver a questão da pobreza. A única saída para a equação da 

pobreza é trabalhar a concentração da riqueza.  

Este estudo coloca em evidência a necessidade de se fazer cumprir as 

recomendações do WEPs em termos de divulgação de dados desagregados por 

gênero e das práticas para que outras empresas possam se espelhar e estudos 

possam ser realizados para trazer o impacto desta agenda positiva da ONU. 

A empresa estudada está fazendo a sua parte e seguindo de forma 

aprofundada a cartilha do WEPs por meio do Prêmio WEPs Brasil. Este trabalho que 

ela realiza é essencial para que seja possível criar maior entendimento das 

mudanças que as iniciativas do Pacto Global e da ONU mulheres estão realmente 

causando na sociedade. Entender como as empresas estão influenciando na 

questão das mulheres, quais avanços e retrocessos, pode ser significativo para 

construir processos integrados com Estado e Sociedade que viabilizem e acelerem a  

desconstrução das relações de gênero e a construção da igualdade de direitos e 

deveres dos indivíduos independentemente do seu sexo. 

Recomenda-se que a equipe responsável pelo Prêmio WEPs Brasil avalie a 

possibilidade de elaborar e divulgar relatórios, sem a identificação das empresas, 

para trazer para a sociedade as diferentes abordagens empresariais sobre a 

construção da representatividade das mulheres nas empresas. Compartilhar as 

evoluções numéricas sobre esta representatividade, assim como as práticas pode 

ser de grande interesse para que a sociedade compreenda melhor o alcance da 
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agenda positiva da ONU e para que outras empresas possam se interessar pela 

questão e se sentir apoiadas para construir seus próprios planos de ações. Outro 

ponto que poderia ser questionado na inscrição seria se a empresa libera seus 

dados para divulgação pública. Se uma empresa trabalha na questão, o importante é 

o trabalho que realiza e não os dados numéricos de onde se encontra. Claro a 

evolução destes no tempo demonstra a eficiência das práticas. Ser transparente 

nesta questão, na opinião da autora, traria mais credibilidade para este movimento 

do desenvolvimento sustentável. 

Também seria, no conceito da autora, importante o WEPs agregar um novo 

princípio que preconize a promoção da mudança cultural nas relações de gênero. 

Igualmente o Prêmio WEPs Brasil poderia agregar na sua avaliação critérios para 

medir a disposição das empresas no que diz respeito a trabalhar a mudança cultural 

com formações e workshops sobre as relações de gênero em toda a empresa. 

É importante, tanto o WEPs como o Prêmio WEPs Brasil, trabalharem de 

maneira mais transparente as questões comportamentais como a dificuldade dos 

homens em lidarem com as mulheres e das mulheres em serem protagonistas de 

suas carreiras. Integrar nos seus princípios ações que favorecem a formação de 

homens e mulheres neste sentido. É necessário, além de tratar a representatividade 

das mulheres nas empresas, trazer para o debate as questões de gênero que 

englobam as relações entre os indivíduos e consequentemente entre os sexos. 

A necessidade de desenvolvimento de um patamar de consciência mais 

elevado por parte das lideranças, leva a recomendar uma maior divulgação sobre o 

conhecimento da construção das relações de gênero para criar mais espaço para 

entendimento e acolha do tema nas empresas, nas formações para lideranças e nas 

universidades que fornecem a mão de obra para estas. 

 

A pesquisa histórica não pode se limitar a descrever a transformação 
do status das mulheres ao longo do tempo, ou mesmo a relação 
entre gêneros em diferentes eras, ela deve procurar estabelecer, 
para cada período, a condição de funcionamento do sistema e de 
seus agentes e instituições - família, igreja, estado, escola, etc. - que, 
com pesos e modos diferentes, em diferentes tempos, contribuiu 
para arrancar, mais ou menos, completamente da história as 
relações de dominação masculina. (BOURDIEU, 1988, p. 115-116, 
tradução nossa). 
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Uma melhor utilização da comunicação das empresas pode contribuir para 

descontruir as relações de gênero. 

Pode-se apreciar as iniciativas da ONU e a agenda positiva criada em 

conjunto com a ONU mulheres por meio do WEPs como uma maneira de criar 

espaço para as empresas se tomarem neste século um agente que contribui, 

independentemente das motivações, para criar espaço profissional para as mulheres. 

No entanto, nada permite dizer que esta agenda vai contribuir para arrancar da 

história as relações de dominação masculina. 

Desta forma, recomenda-se que estudos mais aprofundados sejam realizados 

para captar melhor as consequências desta dinâmica na construção de uma 

consciência mais voltada para o desenvolvimento sustentável segundo os princípios 

elencados por Sachs.  

Outro ponto relevante é a necessidade de aproximação do meio acadêmico e 

empresarial para a elaboração de formações que permitam facilitar o tratamento das 

questões comportamentais e favorecer o trabalho entre homens e mulheres em 

todos os níveis da vida corporativa e o protagonismo das mulheres no desenho de 

suas carreiras. 

Se estes movimentos tiverem o impacto esperado e o mercado de trabalho for 

dividido com igualdade entre homens e mulheres será importante elaborar soluções 

com respeito tanto à logística dos afazeres domésticos e da educação dos filhos 

quanto para a criação de empregos. 

No que concerne aos afazeres domésticos e a educação dos filhos é 

necessário valorizar o trabalho doméstico atualmente não remunerado e tirá-lo da 

invisibilidade. O Brasil precisa trabalhar a disponibilização de serviços públicos que 

apoiem os pais e mães, por exemplo, na promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família para promover espaço para a realização 

pessoal de ambos. Nas empresas é necessário acabar com a desigualdade de 

tratamento. Uma cultura sem estereótipos sexistas deve ser alimentada para romper 

com o ônus da função do cuidado associado às mulheres e a associação simbólica 

do papel do provedor ao homem. Uma transformação da socialização também é 

necessária para permitir às mulheres novos ideais de vida ligados ao trabalho 

remunerado e longe da vida doméstica e aos homens aceitar este novo papel da 
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mulher e as implicações em suas vidas, como, por exemplo, assumir sua parte no 

trabalho doméstico e na educação dos filhos. 

No que tange à criação de empregos significa rever o sistema de distribuição 

de maneira global. A igualdade de oportunidades para ambos os sexos sem 

aumento dos empregos significa divisão da pobreza entre homens e mulheres de 

maneira igualitária. Neste sentido, o ODS número 5 não trará nenhuma contribuição 

para a redução da pobreza e da fome no mundo.  

As empresas trabalharem de maneira isolada a igualdade de gênero não vai 

resolver o problema do mundo. O princípio elencado por Fraser (2012) como o mais 

importante - a luta contra a pobreza – precisa do apoio dos governos de uma 

maneira muito mais ampla do que a definida por ela. A equidade atingida, será 

necessário ir além da questão das mulheres educando filhos(as) sozinhas, pois esta 

pobreza estará dividida entre homens e mulheres. 

E ainda, a luta contra o androcentrismo precisa ser transparente e entendida 

por todos para que a igualdade no mercadão de trabalho não seja uma forma de se 

continuar endossando “a perspectiva androcêntrica que diz que os modelos de vida 

atuais dos homens representam a norma humana e que as mulheres deveriam se 

conformar... isto implica mudar tanto os homens como as mulheres” (FRASER, 2012, 

p. 166, tradução nossa). 

Seria importante criar fóruns de debate para atingir mulheres e homens entre 

18 e 28 anos, fases de escolha de profissões e de escolhas de carreira para trazer 

maior conhecimento sobre as relações de gênero e desconstruir as relações 

baseadas na dominação masculina e na divisão de trabalho para reconstruir 

relações de gênero de igualdade. 

Este trabalho suscitou o interesse da autora para um aprofundamento 

científico sobre três temas. 

O primeiro deles seria compreender quais razões levam o Pacto Global a 

estabelecer uma relação entre o ODS n° 5 e a redução da pobreza e da fome,  e 

como abordam a questão da criação de mais empregos para abrigar mais mulheres 

no mercado de trabalho sem criar a precariedade dos homens, principalmente 

quando falamos de melhorar a distribuição da riqueza e ascensão aos cargos de 

liderança. 
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O segundo seria compreender o papel de grupos específicos, como por 

exemplo o @women, na construção da igualdade de gêneros, uma vez que na 

empresa estudada este grupo aparece como estrutura determinante para o avanço 

da igualdade de gêneros. Entender como um grupo deste tipo poderia ser utilizado 

de maneira mais ampla para desconstruir as relações de gênero poderia criar uma 

metodologia de abordagem mais generalizável. 

O terceiro refere-se à um estudo sobre as organizações em rede nas quais 

não existe nenhum vínculo jurídico por meio da Consolidação das Leis do Trabalho57 

(CLT) entre os trabalhadores. A experiência da autora na participação de uma rede 

deste tipo a leva a vivenciar uma representatividade das mulheres superior a 50% e 

uma cultura com um maior índice de atributos ditos femininos, como por exemplo o 

cuidado com o outro e a dificuldade em se posicionar. Outro aspecto destas redes, é 

o fato dos homens assumirem com mais frequência a liderança, mesmo de forma 

informal, por escolha das mulheres que colocam os homens nestas posições. As 

mulheres masculinizadas tem mais dificuldade a encontrar espaço. Verificar como 

estas redes abordam a questão das relações de gênero pode representar um 

interesse para explorar como estas novas organizações se manifestam na utilização 

dos atributos ditos femininos e masculinos, como por exemplo, assertividade e 

cuidado com as pessoas. Outro ponto relevante é a abordagem do tripé econômico 

com uma presença massiva de mulheres. Percebe-se uma preocupação com a parte 

econômica e ao mesmo tempo um conforto relacionado ao marido provedor. Como a 

questão do homem no papel do provedor influência a busca da sustentabilidade 

econômica em espaços profissionais altamente feminizados? 

                                            
57CLT: norma legislativa de regulamentação das leis referentes ao direito do trabalho e do 

direito processual do trabalho no brasil para pessoas trabalhando como empregadas de 
outras.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ENTREVISTAS 

 

• Conta pra mim a historia: como a coisa aconteceu, como você viu acontecer este trabalho 
com respeito às mulheres? (questão introduzida apos a primeira entrevista). 

• Para você, o que sua empresa entende por representatividade das mulheres? 

• Para você como se constitui a representatividade das mulheres na sua empresa? 

• Quais outros elementos, itens, componentes, ingredientes estão envolvidos na construção 
desta representatividade? 

• Que tipos de práticas e políticas vocês adotam, desenvolveram para melhorar a 
participação das mulheres? 

• Como avalia o envolvimento tático da diretoria, vice-presidência ou do/da CEO nas ações 
em prol da igualdade de gênero;? 

• E como tratam a questão da representatividade da mulher nos cargos de liderança?  

• Que práticas devolveram para construir a representatividade das mulheres nos cargos de 
liderança)? 

• Quais medidas específicas sua empresa pratica para promover um ambiente não-
discriminatório, onde homens e mulheres desfrutem de oportunidades iguais de 
desenvolvimento profissional? 

• Como tratam a questão da representatividade da mulher no quadro geral de funcionários?  

• E como tratam a questão da representatividade da mulher no salários? 

• Como sua empresa trabalha as metas quantitativas e  o monitoramento destas (medição, 
frequência pré-determinada, divulgação)? 

• Como sua empresa aborda o reconhecimento das diferenças para planejar o escopo de 
seus planos de saúde a fim de preservar a saúde física e emocional de todos? 

• Como trataram práticas que não deram certo, que não tiveram os resultados previstos? 
(questão introduzida apos a primeira entrevista). 

• Quais as dificuldades para a implementação das práticas? (questão introduzida apos a 
primeira entrevista). 

• Como sua empresa aborda o treinamento das mulheres e dos homens? 

• Como sua empresa influencia a cadeia de marketing e publicidade? 

• Como abordam a questão da comunicação interna? 

• Como sua empresa trabalha a questão da igualdade de gênero na comunidade?  

• Como você percebe a aplicação  em sua empresa das preconizações da ONU no que diz 
respeito à representatividade da mulher, como por exemplo Pacto Global, WEPs? 

• Como você avalia a divulgação (publicação) dos dados desagregados por gênero nos 
relatórios de sustentabilidade (GRI), relatórios anuais, ou outra forma de relatório? 

• Como você avalia as preconizações do GRI Gender divulgadas em 2009? 

• O que leva a sua empresa a trabalhar na questão da representatividade das mulheres? 
Quais interesses em obter uma maior representatividade das mulheres na empresa? 

• Qual foi o ponto de partida para a trabalhar a representatividade da mulher? 

• Se você fosse responsável pela definição dos campos da implementação das ações: quais 
você implementaria? 

• Como você avalia o comportamento dos homens em relação às mulheres? 
• Comportamento dos homens com as mulheres: escuta em reuniões, como você percebe o 

antes e depois?  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu abaixo assinado __________________________________ portador do 

RG. Nº __________________, CPF: ___________________ aceito participar da 

pesquisa intitulada “REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NAS EMPRESAS: 

um estudo de caso” desenvolvida pelo (a) acadêmico (a)/pesquisador(a) Vera 

Regina Meinhard Cobellache e permito que obtenha fotografia, filmagem ou 

gravação de minha pessoa para fins de pesquisa científica. Tenho conhecimento 

sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em 

aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve 

ser identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do 

pesquisador pertinente ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

Acadêmico/Pesquisador: Vera Regina Meinhard Cobellache 

Professor Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Faria 
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ANEXO A – PIB 2014 LISTA DOS PRIMEIROS 49 PAÍSES 

 

 

FONTE: TRADING (2016)  
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ANEXO B – EMPRESAS PARTICIPANTES DA 6A EDIÇÃO DO PROGRAMA 

PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA 

 

 

FONTE: SECRETARIA ESPECIAL (2016) 

 


