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Resumo 

Na busca pela equidade de gênero nas organizações e na sociedade defendida 
pela ONU nos seus atuais ODMs, como evolução dos objetivos lançados em 2000 
no Fórum Econômico de Davos, tendo seu desdobramento dentro do Pacto Global 
com seus dez princípios, passando pelos WEPs, apoiados nos movimentos de 
mulheres iniciados em Estocolmo, em 1972, e em outras conferências mundiais 
realizadas para tratar do assunto, também promovidas pela ONU, esta pesquisa 
teve por objetivo caracterizar as contribuições das mulheres nos projetos de 
sustentabilidade nas organizações signatárias do Pacto Global no Paraná, como 
também sua participação nas organizações signatárias do Paraná, comparando 
com as contribuições de outras mulheres citadas na literatura de referência no 
Brasil e revendo a trajetória dessas contribuições no cenário mundial da história da 
sustentabilidade. A pesquisa contou com uma etapa quantitativa e outra 
qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas, cuja análise privilegiou o 
conteúdo dos relatos dos entrevistados. Entre os principais resultados, verificou-se 
que, tanto na história mundial quanto na história brasileira, houve contribuições 
significativas das mulheres na questão da sustentabilidade. Por fim, concluiu-se 
que as mulheres mostraram-se fundamentais na execução dos projetos de 
sustentabilidade, ocorrendo sua participação tanto na proposição de projetos 
quanto na sua liderança e execução. 

 

Palavras-chave: Contribuições das mulheres. Sustentabilidade. Pacto Global. 

 



 

 

Abstract 

United Nations advocate in the progress towards gender equality in organizations 
and society. It is present in its current Sustainable Development Goals as progress 
of Millennium Development Goals launched in 2000 at the Davos World Economic 
Forum. These goals are within the Global Compact´s 10 principles and inside of 
Women Empowerment´s Principles (WEPs). Women's movements in the pursuit of 
equity and sustainability started in Stockholm in 1972, as well as other global 
conferences held to address the gender gap, also promoted by the UN Nations. 
This research aimed to characterize the contributions of women in sustainability 
projects at UN Global Compact Paraná organizations participants, using data 
relating to the contributions, as well as the participation of women in the  Paraná 
organizations compared with contributions of other women who are reference in 
Brazil according to the literature, and the women´s contributions on the world stage 
in sustainability history´s. The research included a quantitative and a qualitative 
step, through semi-structured interviews, whose analysis focused on interviewer´s 
content reports. Among the main results it was found that both in world history, as 
in Brazil's history there have been significant contributions of women on the issue 
of sustainability. Finally, it was concluded by this research that women were also 
fundamental in implementing sustainability projects, participation occurs both in 
project proposal and in its leadership and execution. 

Keywords:  Women’s contributions. Sustainability. Global compact. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do cenário da preservação da sustentabilidade do planeta, o futuro que 

se pretende reflete na busca da maioria dos países e dos seres humanos, estando 

contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), oficializados em 

setembro de 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esse compromisso 

foi firmado por 170 países e concretizou-se em oito ODMs, que tratam da 

erradicação da pobreza, atingimento do ensino básico universal, igualdade entre 

sexos e autonomia das mulheres, redução da mortalidade na infância, melhoramento 

da saúde materna, combate ao HIV/AIDS, malária e outras doenças, garantia da 

sustentabilidade ambiental e do estabelecimento de uma parceria mundial para o 

desenvolvimento (PNUD, 2015a). 

O Relatório Anual de Acompanhamento dos ODMs no Brasil (IPEA, 2014) 

destaca o avanço brasileiro no primeiro objetivo – redução da pobreza extrema –, 

tendo o país sido, em 2012, aquele que mais contribuiu para o atingimento da meta 

em níveis globais. Considerando o ODM 3, que trata da equidade de gênero na 

questão do empoderamento da mulher, o Brasil ainda tem muito para fazer, uma vez 

que o número de mulheres no poder ainda está muito longe da igualdade. No caso 

da Câmara dos Deputados, por exemplo, a participação feminina é de 9% e, no 

Senado Federal, de 14,8%, apesar de em 2010 ter sido alcançado o fato inédito de 

uma mulher eleita para a presidência do país. Referente ao ODM 7 – garantia da 

sustentabilidade ambiental –, os números estão melhorando (houve, por exemplo, a 

diminuição do desmatamento), mas ainda há muito a fazer. 

Após dois anos de consultas públicas, foram lançados em setembro de 2015 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que contemplam 17 objetivos 

e 169 metas que buscam assegurar os direitos humanos e alcançar a igualdade de 

gênero e empoderamento de mulheres e meninas. O objetivo 5 busca alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e a meta de 5.5, a 

participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a 

liderança em todos os níveis de tomada de decisão, tanto na vida política quanto 

econômica e pública. A evolução nos objetivos e metas da ONU de ODMs para 
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ODSs, com vistas à busca da equidade de gênero, reforça a importância deste 

trabalho de pesquisa, que tem como objetivo prático o entendimento de como 

aumentar a participação das mulheres no trabalho pela sustentabilidade do planeta 

(PNUD, 2015b).  

O movimento feminista, iniciado na década de 1970, é anterior ao movimento 

pela sustentabilidade, tendo as mulheres papel fundamental no desenvolvimento 

desse tema. Ambos os movimentos defendem transformações de valores, segundo 

Capra (2005): o movimento feminista luta pela redefinição das relações entre os 

sexos e o movimento ecológico, pela redefinição das relações entre os seres 

humanos. Ademais, chegam à mesma conclusão por diferentes caminhos, qual seja, 

de que a satisfação não será alcançada com a acumulação de bens e, sim, com os 

relacionamentos. 

Oliveira (2012, p. 125) também aborda a questão da necessidade de uma 

melhor relação entre os seres humanos e a natureza, de forma extremamente 

poética e muito alinhada com o movimento feminista atual: 

[...] Não há como nem por que conceituar a cultura feminina, mas há sim 
como tocá-la, percebê-la, intuí-la, talvez. E saber que dela, desse universo 
fluido e fugidio, pode vir um enriquecimento certo e seguro para o diálogo 
humano. Ela falará, por exemplo, de melhorar a relação entre as pessoas, 
de melhor entender os mistérios dessa relação, mistérios tão ou mais 
densos que os mistérios da natureza. Falará mais de reciprocidade entre 
nós e a natureza, pois que entre as mulheres e a natureza há uma relação 
ancestral que se pode transmutar em uma nova aliança. 

Por sua vez, em 1995, a IV Conferência Mundial da Mulher, em Pequim, 

definiu o envolvimento da mulher ativamente nas decisões ambientais em todos os 

níveis, o que requer sua participação em posições de liderança no tema 

sustentabilidade. Nesse sentido, considerando as 500 maiores empresas mundiais, 

verificam-se 4,6% de mulheres no cargo da presidência, mas não há indicadores que 

apontem a conexão da mulher com as decisões ambientais. 

O Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, criou, com a 

Portaria nº 408, de 13 de novembro de 2012, a Rede de Mulheres Brasileiras 

Líderes pela Sustentabilidade, cujo objetivo é formular e implementar um conjunto de 

ações e programas em três agendas, incluindo a busca para que as mulheres levem 
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a dimensão sustentabilidade ao coração das organizações, mediante a participação 

nos conselhos de administração (REDE..., 2015). Novamente, a ligação da liderança 

feminina com a sustentabilidade requer sua medição por meio de indicadores, 

estudo ao qual este trabalho propõe-se. 

Com base nessa forte ligação da mulher com a natureza e em seu 

envolvimento em causas sociais, abordados por Oliveira (2012) e outros 

pesquisadores, esta pesquisa pretende analisar a importância da liderança feminina 

nos projetos de sustentabilidade. Para seu embasamento, serão abordados os 

temas da sustentabilidade, sua origem e sua implementação nas empresas por meio 

do Pacto Global, como também a relação entre as mulheres e os projetos 

sustentáveis. Desse modo, terá como principal problemática identificar a contribuição 

das mulheres nos projetos de sustentabilidade das organizações signatárias do 

Pacto Global no Paraná. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

No esforço de trabalhar o empoderamento da mulher e a busca pela 

sustentabilidade nas empresas, o Pacto Global e a ONU Mulheres juntaram-se e 

criaram os princípios do empoderamento da mulher (Women’s Empowerment 

Principles – WEPs), cujas medidas estão integradas com as ações de direitos 

humanos da Comunicação de Progresso (COP) e da Global Reporting Initiative 

(GRI). Assim, para medir o real envolvimento e contribuição das mulheres com os 

projetos de sustentabilidade nas organizações, independentemente de sua posição 

de liderança, este trabalho irá buscar responder à pergunta:  

Quais são as contribuições das mulheres nos projetos de sustentabilidade das 

organizações signatárias do Pacto Global? 

Uma vez identificada a participação das mulheres nos projetos de 

sustentabilidade das organizações signatárias do Pacto Global no Paraná, será 

possível usar esses dados como referência para incentivar o aumento das 

contribuições das mulheres por meio de um curso para lideranças femininas 

sustentáveis. 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo geral  

Caracterizar as contribuições das mulheres nos projetos de sustentabilidade 

das organizações signatárias do Pacto Global no Paraná 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Levantar dados sobre a participação das mulheres em projetos de 

sustentabilidade nas organizações signatárias do Pacto Global. 

 Inter-relacionar os resultados dos projetos de sustentabilidade nas 

organizações signatárias do Pacto Global com a participação da mulher. 

 Descrever as contribuições da participação das mulheres, por meio de 

ações de sustentabilidade, nas organizações pesquisadas. 

 Propor um processo de treinamento para lideranças femininas na 

sustentabilidade. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Como já destacado, em 1995 houve a IV Conferência Mundial da Mulher, em 

Pequim, que definiu ações para o envolvimento ativo da mulher nas decisões 

ambientais, em todos os níveis. Com isso, várias iniciativas para medir a 

participação da mulher em cargos de liderança passaram a ser realizadas, 

principalmente com o lançamento das metas relacionadas aos ODMs, em 2000; 

nesse sentido, em 2005 ressaltou-se a importância da equidade de gênero para 

atingir todos os objetivos propostos. 

No tocante à sustentabilidade ambiental, o acesso equânime à propriedade e 

aos recursos pode permitir um uso sustentável destes, uma vez que, normalmente, a 

mulher é o usuário principal (UNDP, 2005). O Pacto Global adota a equidade de 

gênero nos seus princípios e, para reforçar sua importância, lançou em conjunto com 
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a ONU os WEPs, que propõem formas de avaliar quanto as empresas buscam a 

equidade de gênero, havendo, inclusive, uma premiação nesse sentido. 

Ressalta-se, ainda, que são várias as ações relacionadas ao empoderamento 

da mulher, bem como existem muitos estudos nesse sentido. Destacam-se as ações 

da Catalyst, cuja missão é expandir oportunidades para mulheres nos negócios, 

Mackinsey, Grant Thornton e Calyper, além da contribuição das metas da ONU e 

dos WEPs; no entanto, não são encontradas muitas medidas relacionadas ao 

trabalho efetivo das mulheres com a sustentabilidade. Por essa razão, este trabalho 

propõe-se a levantar a participação efetiva das mulheres e suas contribuições para 

os projetos de sustentabilidade, de forma a possibilitar a proposição de um 

treinamento para as lideranças femininas, visando a uma maior contribuição delas 

com a sustentabilidade. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Na segunda seção, será abordada a participação da mulher na sociedade, 

desde as sociedades matriarcais, passando por sua inserção no mercado de 

trabalho e sua participação e contribuições para a sustentabilidade, conceituando a 

sustentabilidade em uma visão mais holística, além de apresentar o Pacto Global da 

ONU e os indicadores de sustentabilidade. Por fim, apresentam-se a metodologia 

utilizada na pesquisa, os resultados e análise, conclusões e recomendações. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Este capítulo apresentará a fundamentação teórica que permeará a análise 

dos resultados. Desse modo, foi organizado contemplando os seguintes itens: 

participação das mulheres no desenvolvimento da sociedade, especialmente no que 

diz respeito às questões de sustentabilidade; principais conceitos de 

sustentabilidade;  premissas do Pacto Global proposto pela ONU; e indicadores de 

sustentabilidade. 

2.1 PARTICIPAÇÃO DA MULHER 

Para entender a relação dos seres humanos com a natureza e entre os sexos, 

é necessário compreender o histórico da civilização, começando com o matriarcado, 

passando pelo patriarcado e pela civilização moderna na Grécia, finalizando com a 

Idade Média, para, então, entrar no contexto da sociedade atual. 

Historicamente, as sociedades matriarcais, no período de 100.000 a 10.000 

a.C., tinham uma relação com o meio ambiente harmoniosa e sua subsistência dava-

se por meio da caça e coleta. Já o conceito moderno de sociedade matriarcal 

apresenta características relacionadas aos níveis econômico, social e cultural 

(GOETTNER-ABENDROTH, 2004): 

 perspectiva econômica: é igualitária e sem acumulação, ou seja, a 

subsistência ocorre pela agricultura, sendo a produção destinada 

exclusivamente para a alimentação do clã e dividida de forma igualitária; 

 perspectiva social: é formada por clãs, seguindo o princípio da 

matrilinearidade, isto é, o parentesco é atribuído à linha feminina, à mãe. 

Segue também a matrilocalidade; em outras palavras, as mulheres não 

abandonam a casa do clã quando casam e a paternidade biológica não é 

conhecida ou valorizada. As decisões políticas são tomadas em 

consenso; se forem relacionadas a toda a vila, é necessário o consenso 

entre os representantes de cada clã; 
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 perspectiva cultural: acredita-se que a existência humana não é diferente 

dos ciclos da natureza, de modo que seguem as mesmas regras. As 

dualidades não são consideradas, ou seja, a estrutura é não dual. A 

natureza é respeitada e venerada, sendo as sociedades conhecidas como 

sacrais ou culturas das deusas.  

O fim do matriarcado situa-se por volta de 2.000 a.C., tendo a passagem para 

o patriarcado durado quase mil anos, perdurando até os dias atuais (MURARO; 

BOFF, 2010). Essa passagem alterou a relação homem e mulher, como também 

com a natureza, sendo a expressão do feminino muito diferente. De fato, a relação 

no matriarcado era de veneração e cooperação, tendo se transformado em uma 

relação de poder e dominação, envolvendo uma grande complexidade. Segundo 

Muraro e Boff (2010, p. 52), 

[...] o patriarcado não pode ser entendido apenas como a dominação binária 
macho-fêmea, mas como uma complexa estrutura política e piramidal de 
dominação e hierarquização, estrutura estratificada por gênero, raça, classe, 
religião e outras formas de dominação de uma parte sobre a outra. 

Ainda sobre a dominação do patriarcado, ela pode ser entendida como a 

dominação sobre a natureza, quando o homem começa a cultivar a terra e 

domesticar os animais. Aqui, “surge também a necessidade do homem de dominar a 

natureza; assim, a mulher passa a ser a mais viva representação dessa natureza, 

uma vez que ela é o ‘ninho’ da procriação” (ROMERO, 2009, p. 41). 

A evolução do patriarcado pode ser constatada desde a civilização egípcia; 

conforme Wiedemann (2007), no Egito antigo, as mulheres de classe alta e baixa 

tinham direitos diferentes, tendo as primeiras direitos iguais aos dos homens. O 

principal papel da mulher envolvia a casa, cuidando dos filhos e afazeres 

domésticos; com raras exceções, como a esposa do deus Amon, que deteve o poder 

supremo, as mulheres não alcançavam o poder executivo. Já na civilização romana, 

segundo Souza, Saraiva e Fernandes (2012), eram papéis da mulher a reprodução e 

os afazeres domésticos, sendo ela tratada como uma posse do homem, que, em 

caso de adultério, poderia condenar sua esposa à morte; ainda nesse sentido, a 

mulher era importante para fins reprodutivos, de forma que o homem podia se 

separar caso ela fosse estéril. 
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Por fim, da Idade Média até a inserção da mulher no mercado de trabalho, no 

século XIX, o patriarcado continuou fortemente alicerçado nos vários sistemas 

econômicos, políticos e sociais, como a aristocracia, feudalismo, socialismo e 

capitalismo. 

2.1.1 Inserção da mulher no mercado de trabalho 

A história das mulheres no mercado de trabalho é recente, como se constata 

com as primeiras regulamentações trabalhistas no Brasil, em 1917 e 1919, tratando 

da proibição da jornada noturna para as mulheres e da atividade durante o último 

mês de gravidez e o primeiro do puerpério. A educação superior também foi um 

direito conquistado somente em 1879 no Brasil e, depois de cem anos, as mulheres 

possuem uma representatividade significativa nesse âmbito. Pesquisa na Grande 

Florianópolis conduzida por Bonini, De Paula e Menezes (2015) corrobora essa 

visão, mostrando que as mulheres representam 57% das conclusões de graduação, 

53,52% dos mestrados e 54% dos doutorados, sendo que, nos cursos de 

administração e direito, entre 2007 e 2009, aconteceu uma distribuição equânime. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2010), em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), nas 500 maiores empresas do 

país revela que as mulheres são minoria nos cargos de liderança, representando 

13,7% de participação em cargos executivos, mesmo ocupando 33,1% dos postos 

de trabalho. Considerando a participação das mulheres em conselhos de 

administração, o Brasil ocupa a 27ª posição, de 42 países pesquisados em 2014 

(CATALYST, 2015). Ainda, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2011), a participação feminina no país totaliza 7,7%; a Noruega 

ocupa o primeiro lugar (40,5%) e a Arábia Saudita, o último (0,1%). Considerando a 

amplitude, o Brasil está muito mais próximo do último lugar do que do primeiro e, 

analisando as medidas estatísticas de posição central, fica abaixo da média dos 

países, que é de 10,16%, bem como abaixo do segundo quartil, visto que a mediana 

é de 8,45%. Portanto, não é possível afirmar que o Brasil ocupa uma posição 

intermediária. 
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De acordo com pesquisa do Instituto Catalyst (2015), a Noruega é o país com 

o maior percentual de mulheres em conselhos de administração e foi o primeiro país 

a impor o regime de cotas, em 2003, tendo definido por lei e atingido o resultado de 

40% das empresas de economia mista em 2009. Entre os países considerados 

mercados emergentes, destacam-se a África do Sul (17,4%) e a China (8,5%), 

percentual muito parecido com o da Malásia (7,3%). O Brasil, por sua vez, possui 

percentual de 4,5%, próximo da Rússia e Índia, que detêm números muito baixos – 

4,6% e 5,2%, respectivamente (GLADEMAN; LAMB, 2012).  

A Corporate Woman Directors International (CWDI, 2012), considerando as 

cem maiores empresas, chegou aos seguintes percentuais de mulheres em 

conselhos de administração: Estados Unidos e Canadá 15%, Europa 14%, Ásia 

Pacífico 7,1%, América Latina 5,6% e Oriente Médio e África 4,6%, sendo que, na 

América Latina, a Colômbia lidera, com 9,9%; o Brasil (5,4%) fica atrás do México, 

com 5,7%. O mais interessante dessa pesquisa é que esses números não tiveram 

um progresso significativo entre 2005 e 2012, com crescimento de apenas 0,5%, 

tendo sido o crescimento global de 3,4%. 

De acordo com dados da pesquisa do IBGC (2011), em 2011, as mulheres 

ocupavam 7,71% das posições dos conselhos de administração, sendo 165 

mulheres ocupando 204 posições nos conselhos de administração de 147 empresas. 

Comparando com os números de 2009 – 162 mulheres em 216 posições em 

conselhos de 151 empresas – houve um aumento no número de mulheres, porém 

ocupando menos posições, em menos empresas. A mesma pesquisa mostra que o 

percentual de conselhos que não contam com uma mulher diminuiu em 4% – de 

70,22% para 66,30% –, bem como que a menor participação ocorre em empresas do 

novo mercado, havendo uma maior concentração na atuação de mulheres como 

conselheiras independentes, inclusive, com um percentual maior do que o dos 

homens, o que já era verificado em 2010. 

Por sua vez, pesquisa realizada por Almeida (2012) no setor elétrico revela 

uma participação de 6% a 7% de mulheres nos conselhos de administração entre 

2005 e 2010 e que 50% dos conselhos não conta com tal participação, índice melhor 
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do que aquele apontado pelo IBGC (2011) – 65%. Ademais, a pesquisa demonstra 

que, quanto maior é o tamanho do conselho de administração, maior é a chance de 

participação de uma mulher, como, por exemplo, nos casos em que os conselhos 

possuem mais membros do que o mínimo de cinco recomendado pelo IBGC. 

Margem (2013) também analisa o tema em uma pesquisa realizada com 658 

empresas de capital aberto no Brasil, de 2002 a 2009, verificando que o percentual 

de mulheres no conselho é de 9,13%, maior do que o índice encontrado pelo IBGC 

(2011); já o de mulheres em diretoria é de 4,93%, inferior ao encontrado pelo 

instituto. No tocante à avaliação da relação da participação de mulheres no conselho 

de administração com o valor de mercado das empresas e seu desempenho 

operacional, a pesquisa chega a um resultado negativo, o que, segundo a autora, 

está coerente com estudos da literatura internacional.  

Contando com a participação de 64 mulheres, em 2011, o Grupo de Mulheres 

Executivas do Paraná desenvolveu uma pesquisa quantitativa e de grupos focais, 

com dois eixos principais de análise: o equilíbrio entre vida pessoal e carreira 

profissional e o desenvolvimento das carreiras femininas nas organizações. Quanto 

ao primeiro eixo, as carreiras foram classificadas em: adaptativa, hegemônica e 

compactada, seguindo os perfis de carreira de Hakim (2006). A pesquisa demonstra, 

nesse sentido, que 53% das mulheres priorizam o trabalho, 36% têm a mesma 

prioridade entre os dois e somente 10% priorizam a vida familiar/pessoal. Para o 

segundo eixo, relacionado às carreiras nas organizações, a maioria das 

entrevistadas (57%) possuía menos de 25 pessoas respondendo diretamente a elas, 

63% trabalhavam em empresas privadas com presença apenas no Brasil e 28%, em 

multinacionais (DI MARTINO, 2012).  

Por fim, Voltolini criou uma plataforma para relatar ações das lideranças pela 

sustentabilidade no Brasil e editou dois livros sobre o tema líderes sustentáveis. No 

primeiro, Voltolini (2011) expõe que, para ser um líder sustentável, é necessário ser 

um agente de mudança. Esse agente de mudança pode ser classificado em quatro 

tipos: especialista, facilitador, catalisador e ativista. O agente especialista busca 

desenvolver soluções sustentáveis e envolve-se em função de questões técnicas; o 
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facilitador é aquele que ajuda a criar cultura sobre a sustentabilidade, remove 

barreiras para que o time realize as ações, promove o engajamento das pessoas no 

tema e é mais generalista; o catalisador é visionário e bom observador, além de 

ocupar posições estratégicas nas organizações e entender que a sustentabilidade 

precisa ser incluída nas estratégias do negócio, cercando-se, para tanto, de 

especialistas e facilitadores para obter os resultados esperados por meio de metas 

claras; finalmente, o ativistas busca, em qualquer posição hierárquica em que esteja, 

gerar benefícios sustentáveis para o negócio e o planeta. Na obra, o autor cita, ainda, 

exemplos de dez líderes sustentáveis, nenhum deles sendo mulher. 

Em sua segunda  obra sobre líderes sustentáveis, Voltolini (2014) relata a 

história de 11 executivos de sustentabilidade de grandes empresas. Tais relatos são 

realizados no modelo de storytelling, com ênfase mais humana e mostrando o 

percurso, em oposição à técnica de business case, que enfatiza o resultado e o 

processo. Nessa obra, encontram-se casos de mulheres, tais como: Elisa Prado, da 

Tetra Pak; Luciana Alvares, da AES Brasil; Denise Alves, da Natura; e Denise Hills, 

do Itaú Unibanco, representando 36% dos relatos publicados. 

Já na plataforma, estão presentes outras mulheres, como Marise Barroso, da 

Masisa, Maria Luiza Pinto, do Santander, Suênia Souzan, do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Andrea Alvares, da Pepsico, no 

Brasil, e Tania Consentino, da Schneider Eletric, totalizando nove dos 49 vídeos 

disponíveis, indicando novamente uma baixa participação (VOLTOLINI, 2015)  

Entretanto, mediante a participação das mulheres na história da sustentabilidade, 

pode-se afirmar que sua contribuição foi significativa ao longo da trajetória de 

conscientização da sociedade da necessidade do respeito ao planeta, conforme 

descrito na seção a seguir. 

2.1.2 História da sustentabilidade mundial e as contribuições da mulher 

A história das mulheres no trabalho pela sustentabilidade teve um dos seus 

marcos em 1962, com a publicação do livro Primavera silenciosa, de Rachel Carson, 

no qual a autora alerta para a trajetória da humanidade com o caminho mais rápido 

e, ilusoriamente, fácil por meio do uso de substâncias químicas para o controle de 
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insetos. A obra demonstra a necessidade de sair da acomodação e abandonar a 

arrogância dos homens, achando que a natureza existe para a sua conveniência. A 

autora propõe, ainda, a busca por um novo caminho, que requer inovação, ou seja, 

pensar diferente para seja possível assegurar a preservação da Terra. 

Em 1968, o Clube de Roma foi fundado, sendo formado inicialmente por 30 

pessoas de dez países, incluindo representantes da academia, cientistas, 

educadores da sociedade civil, humanistas, economistas e industriários. A 

publicação do relatório Limites do crescimento (MEDOWS et al., 1972) foi outro 

marco na jornada da sustentabilidade mundial. O relatório, resultado de uma 

pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), estudou cinco 

elementos: população, produção agrícola, recursos naturais, produção industrial e 

poluição, e alertou para a necessidade de mudanças na sociedade, na busca pelo 

equilíbrio entre o crescimento e o progresso. A participação das mulheres em sua 

elaboração teve como destaque a contribuição de especialistas como Donella H. 

Medows, Nirmala S. Murthy, entre outras.  

A discussão culminou com a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e 

o Meio Ambiente, na cidade de Estocolmo, em 1972, que teve como tema principal 

Only one Earth, obra publicada em 1971 por Barbara Ward Jackson e Rene Dubos 

(SATTERTHWAITE, 2006). Destaca-se que a conferência contou com a participação 

brasileira nas reuniões de preparação, bem como com a presidência da terceira 

comissão, ocupada pelo embaixador brasileiro Carlos Calero Rodrigues (LAGO, 

2006). A partir daí, ocorreram outras importantes conferências, como, por exemplo, a 

Primeira Conferência Mundial da Mulher, em 1975, na cidade do México.  

Em 1985, foi realizada a Terceira Conferência Mundial da Mulher, em Nairobi, 

no Quênia, na qual foi discutida pela primeira vez a conexão do desenvolvimento 

sustentável, envolvimento e empoderamento da mulher, igualdade e equidade. Ao 

tratar a mulher e o meio ambiente coloca a urgência da tomada de consciência pelas 

mulheres sobre a importância do seu papel quanto ao meio ambiente e recursos 

naturais. Recomenda que os projetos sejam avaliados não somente por critérios 
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econômicos, mas também sob a óptica da participação das mulheres e do impacto 

socioambiental para elas (UN WOMEN, 1985). 

Em 1987, houve a participação, na elaboração do relatório Nosso futuro 

comum, da primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, cujo nome 

costuma ser utilizado para titular o documento – Relatório Brundtland (WECD, 1987). 

Ela coordenou a comissão, que contou com participantes de todo o mundo, sendo a 

maioria das comissões composta por homens. Após análise dos oito principais 

problemas selecionados na reunião inaugural, foi estabelecido o conceito de 

desenvolvimento sustentável utilizado até hoje. 

Verifica-se, assim, que a participação das mulheres tem sido significativa no 

mundo da sustentabilidade e no Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(UNEP), que elaborou uma lista de todas as mulheres de destaque nesse segmento, 

para justamente valorizar essas ações, que normalmente são ignoradas ou 

subvalorizadas (UNEP, 2015).  

Na lista de mulheres brasileiras com influência na UNEP (2015), destacam-se: 

Denise Alves Fungaro, na área de consumo sustentável; Thais Corral, na área de 

saúde; Marina Silva, na área de florestas; Sonia Regina de Brito Pereira, nas áreas 

de educação, conservação, leis e florestas; e Fernanda Giannasi, nas áreas de 

saúde, leis, florestas e ambiente urbano. Denise Alves Fungaro é química de 

formação, tem pós-doutorado na área de eletroquímica aplicada ao meio ambiente e 

é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Thais 

Corral é empreendedora social há 25 anos, fundou a Rede de Desenvolvimento 

Humano (REDEH), organização não governamental que introduziu no Brasil o 

movimento internacional que associa gênero e direitos humanos à questão 

ambiental, bem como era ligada à Women, Environment and Development 

Organization (WEDO). Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora, 

tem uma história premiada em defesa da Amazônia e pelo trabalho voltado ao 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2015). 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, ocorrida no Rio de Janeiro, houve uma participação expressiva das 
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mulheres, resultado de uma prévia discussão do tema na Conferência Internacional 

Mulheres, reunindo 1.500 mulheres de 83 países, em novembro de 1991, em Miami 

(WEDO, 2015). Ressalta-se que o documento gerado na conferência de 1992, no 

capítulo 24, intitulado “Ação Mundial pela Mulher”, com vistas a um desenvolvimento 

sustentável e equitativo, disserta que a implementação do programa será bem-

sucedida com a participação ativa da mulher nos processos decisórios (BRASIL, 

1992).  

Em 1995, houve a IV Conferência Mundial da Mulher, em Pequim, que tratou 

de vários assuntos, com destaque para a plataforma de ação “o diagnóstico da 

mulher e meio ambiente”, na qual foram definidas três ações, a saber: (i) envolver a 

mulher ativamente nas decisões ambientais em todos os níveis; (ii) integrar as 

questões e perspectivas de gênero nas políticas e programas de desenvolvimento 

sustentável; (iii) fortalecer ou criar mecanismos nos níveis nacional, regional e 

internacional para avaliar o impacto das políticas de desenvolvimento e ambientais 

sobre as mulheres (UN WOMEN, 1995). Assim, observa-se mais uma vez a 

necessidade do empoderamento da mulher, para que as ações de desenvolvimento 

sustentável sejam alcançadas, além de reforçar a posição de que a mulher, devido à 

sua imagem frágil na sociedade, está mais vulnerável às questões ambientais.  

Verifica-se na literatura pesquisada, portanto, que a vulnerabilidade das 

mulheres está relacionada aos altos índices de pobreza entre elas e, especialmente, 

as mulheres negras. Isso é evidenciado no Relatório Anual Socioeconômico da 

Mulher de 2013, em que se assinala que as mulheres brancas em situação de 

pobreza correspondem a 20,3% do total e os homens brancos, por sua vez, a 19,5%, 

considerando que para as mulheres negras esse percentual sobe para 39,8%. O 

mesmo relatório, ao se referir às famílias chefiadas por mulheres, indica que 26,6% 

estão em situação de pobreza, enquanto as chefiadas por homens totalizam 22,8% 

(UNEP, 2013).  

Para abordar a relação entre as mulheres e a sustentabilidade, é necessário 

falar sobre o conceito de sustentabilidade e as ações da ONU junto às empresas na 
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busca pela sustentabilidade, como o Pacto Global, que serão explorados na próxima 

seção. 

2.2 SUSTENTABILIDADE 

O termo “sustentabilidade”, de acordo com o Dicionário Aurélio, é a qualidade 

de sustentável, que significa que se pode sustentar. Sustentar tem origem no latim 

sustentare e significa escorar, impedir de cair, suportar (FERREIRA, 2010). 

Conforme a interpretação de Boff (2012), a sustentabilidade está correlacionada, em 

termos ecológicos, a fazer tudo para que um ecossistema não decaia e se arruíne. 

O conceito de sustentabilidade mais aceito e utilizado atualmente surgiu em 

1987, com a publicação do relatório Nosso futuro comum (WECD, 1987), resultado 

do trabalho de uma comissão da ONU presidida por Gro Harlem Brundtland. A 

comissão estudou a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, buscando 

uma visão de longo prazo, e definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que 

procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Aborda, 

também, a necessidade da harmonia entre o crescimento da população e a 

capacidade produtiva do ecossistema e a preocupação com a pobreza e distribuição 

de renda. 

De acordo com Sachs (2008), muitas vezes, o termo é confundido com 

sustentabilidade ambiental e divide o assunto em oito dimensões, colocadas em 

ordem de prioridade: primeiramente, aparece o pilar social, porque o colapso social 

tem maior probabilidade de ocorrer antes do colapso ambiental; na sequência, vêm 

os pilares cultural, ecológico e territorial; já o pilar econômico não é condição prévia 

para os anteriores, visto que é a causa de problemas sociais que impactam na 

sustentabilidade ambiental; finalmente, os pilares político nacional e político  

internacional. 

Por sua vez, Boff (2012) trabalha um conceito mais holístico da 

sustentabilidade e acredita que os pilares da sustentabilidade não são assim tão 

claros, de modo que não enfatiza necessariamente os três pilares da 
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sustentabilidade: econômico, social e ambiental. O maior foco de sua definição é a 

questão ética comportamental, buscando a longevidade para todos os seres. Para o 

autor, sustentabilidade é 

[...] toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, 
físico-químicas que sustenta todos os seres, especialmente a terra viva, a 
comunidade de vida e a vida humana, visando sua continuidade e ainda 
atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma 
que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 
regeneração, reprodução e coevolução (BOFF, 2012, p. 107). 

O conceito de sustentabilidade também foi analisado por Capra (2005, p. 268), 

que afirma que “o maior desafio para a sustentabilidade está na mudança do 

sistema de valores que requer compatibilizar a economia global com as 

necessidades ambientais e de dignidade humana”. 

Os três pilares da sustentabilidade foram inicialmente propostos em 1997, por 

John Elkington, fundador da Environmental Data Service, bem como da 

SustainAbility, duas Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham com 

sustentabilidade. Os pilares definidos por Elkington (1997) estão relacionados com a 

forma como a empresa trata a questão econômica, que, muitas vezes, se resume ao 

lucro. O pilar social refere-se à forma como a empresa considera o capital humano, 

não só dentro da empresa, como também na sociedade; já o pilar ambiental diz 

respeito ao capital natural e como este é impactado pelas ações da empresa.  

A importância de dar maior enfoque para o pilar econômico foi tema de 

pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral, em 2014, que analisou a situação da 

gestão para sustentabilidade nas empresas brasileiras. A pesquisa contou com 602 

participantes de 400 empresas, possuindo 66% delas uma pessoa responsável por 

questões de sustentabilidade. Verificou-se que, considerando 16 milhões de 

empresas ativas em 2013, a amostra era muito pequena para representar a posição 

do Brasil quanto ao trabalho de sustentabilidade nas empresas, de forma que não se 

recomendam generalizações sem o devido cuidado (LAURIANO; BUENO; 

SPITZECK, 2014). 

Importa destacar que o número de empresas que participaram da pesquisa da 

Fundação Dom Cabral está muito próximo do número de empresas signatárias do 
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Pacto Global no Brasil, objeto de estudo desta pesquisa com lideranças femininas, 

abordado na seção que segue. 

2.2.1 Pacto Global 

O Pacto Global foi lançado em 2000, no Fórum Econômico de Davos, 

Alemanha, por Kofi Annan, com o objetivo de encorajar o engajamento das 

organizações na implantação de práticas empresariais alinhadas com os princípios 

de direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção. 

Essa ação contou com o apoio de cinco agências das ONU: o Escritório do Alto 

Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), a Organização 

Mundial do Trabalho (OIT), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Ao aderir voluntariamente ao programa, a organização precisa demonstrar 

publicamente sua adesão, informando aos seus funcionários, acionistas, 

consumidores e fornecedores, bem como incorporar seus dez princípios à missão da 

empresa e incluir o Pacto Global e seus princípios em seus relatórios anuais e outros 

documentos publicados. 

No tocante aos dez princípios, a origem dos princípios um e dois é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948. O 

princípio um está relacionado à aderência da empresa a essa declaração e o dois, 

ao compromisso da empresa de não participar de abusos e violações desses direitos 

(UN, 2015a). A origem dos quatro princípios do trabalho é a Declaração sobre os 

Direitos Fundamentais do Trabalho, adotada no ano de 1998, na convenção da OIT, 

por 177 países. Esses princípios buscam o compromisso das organizações 

signatárias quanto à liberdade de associação, direito à negociação coletiva e 

eliminação de trabalho forçado e trabalho infantil (UN, 2015b). Por sua vez, os três 

princípios relacionados à proteção do meio ambiente têm como base a Declaração 

do Rio sobre o Meio Ambiente, de 1992, e buscam a redução pelas empresas do 

impacto do uso dos recursos do ambiente, além da promoção da produção limpa e 

responsabilidade socioambiental (UN, 2015c). O décimo princípio foi anunciado em 
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24 de junho de 2004 e trata do combate contra a corrupção, tema agora reconhecido 

como um dos maiores desafios do mundo. A corrupção foi incluída como um dos 

princípios devido ao seu impacto negativo na sustentabilidade, principalmente por 

afetar comunidades pobres. Sua inclusão resultou da constatação de que somente 

25% das empresas participantes do Pacto Global conduziam avaliação de riscos 

relacionados ao combate contra a corrupção (UN, 2015d). 

O Quadro 1 apresenta os dez princípios do Pacto Global, classificados em 

princípios dos direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate contra a 

corrupção. 

Quadro 1 – Princípios do Pacto Global. 

Direitos humanos 

 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente. 

2. As empresas devem assegurar-se sua não participação em 
violações destes. 

Trabalho 

 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. 

4. As empresas devem apoiar a eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou compulsório. 

5. As empresas devem apoiar a abolição efetiva do trabalho infantil. 

6. As empresas devem eliminar a discriminação no emprego. 

Meio ambiente 

 

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais. 

8. As empresas devem desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental. 

9. As empresas devem incentivar o desenvolvimento e difusão 
de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Combate contra a corrupção 

 

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina. 

Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 

Ao adotar os princípios do Pacto Global, as organizações signatárias 

assumem o compromisso de publicar, por meio de relatórios periódicos, suas ações 

e projetos relacionados aos dez princípios; caso não o façam, são expulsas do grupo.  

De acordo com dados do relatório Communication on progress, de 2014, o 

número total de participantes era de 8.378 no mundo e 1.358 na América Latina. Já 

o relatório de atividades da Rede Brasileira de 2014 revela que a rede cresceu 18% 

em número de participantes, chegando a 657 signatários, dos quais 58% são 

empresas e 42%, empresas sem fins lucrativos (PACTO..., 2014). 
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Oliveira et al. (2008), ao pesquisar sobre empresas signatárias do Pacto 

Global no ano de 2007, identificou 20 empresas na ONU, mas participaram da 

pesquisa apenas dez. Destaca-se que, apesar de a pesquisa ter contado com um 

número reduzido de amostra, foi possível verificar que poucas empresas, mesmo 

aquelas signatárias, entendem a importância da sustentabilidade. A pesquisa, 

utilizando como base as informações dos sites oficiais das empresas e o relatório 

anual feito por elas para a ONU, identificou que poucas empresas estabeleceram 

metas e compromissos anuais com resultados tangíveis e ações determinadas. 

Verificou-se, também, que fazem pouco esforço significativo para cumprir, 

minimamente, os compromissos de adequação aos dez princípios.  

Para ajudar as empresas a se concentrar na promoção da igualdade de 

gênero no mercado de trabalho, na comunidade e dentro da empresa, o Pacto 

Global e a ONU Mulheres, em parceria, conduziram um processo internacional de 

consulta pública, que culminou, no Dia Internacional da Mulher de 2010, com o 

lançamento dos WEPs, que têm como slogan “Igualdade significa, de fato, negócios”.  

São sete os princípios de empoderamento da mulher e indicadores para medir 

o progresso das empresas no caminho da equidade de gênero. O primeiro trata da 

liderança para promover a igualdade de gênero e considera o envolvimento da alta 

gestão e todas as partes interessadas na promoção da igualdade. Na perspectiva 

dos processos de gestão da empresa, institui a definição de metas e objetivos de 

igualdade de gênero, bem como a inclusão das questões de gênero em todas as 

políticas sensíveis a esse aspecto. 

O segundo princípio tem como tema a igualdade de oportunidades, inclusão e 

não discriminação, passando por questões de igualdade de remuneração, práticas 

de recrutamento e seleção e promoção para cargos de liderança, considerando pelo 

menos 30% de mulheres em cargos de tomada de decisão, em todos os níveis e em 

todas as áreas.  

O terceiro princípio está relacionado à saúde, segurança e fim da violência. 

Na empresa, o último traduz-se, principalmente, em abolir o assédio sexual, verbal 

ou físico. Em relação ao aspecto da saúde, trata-se de atender com seguro-saúde, 
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por exemplo, vítimas de violência doméstica, como também respeitar colaboradores 

que estejam em tratamento médico ou seus dependentes. No âmbito da segurança, 

incluem-se questões de segurança com o deslocamento para o trabalho, bem como 

em atividades na empresa, além do treinamento de gestores para reconhecer sinais 

de violência contra as mulheres no ambiente de trabalho e dominar as leis e políticas 

da empresa sobre o assunto. 

O quarto princípio trata da educação e capacitação, que, neste caso, são 

complementares às capacitações oferecidas em âmbito governamental e privado. O 

foco dessa educação está em todos os níveis, desde a alfabetização, se for o caso, 

até a capacitação da alta liderança, permitindo, assim, que as mulheres possam 

entrar em áreas que tradicionalmente são ocupadas por homens. Um complemento 

ao processo de educação, importante para proporcionar oportunidades de 

crescimento, é o incentivo ao desenvolvimento de redes de relacionamento e 

mentoring. 

O quinto princípio aborda as práticas de apoio para empreendedores nas 

cadeias de fornecedores e de marketing, por meio do estabelecimento de relações 

de negócios com empresas lideradas por mulheres de qualquer porte, da concessão 

de crédito para as mulheres e do relacionamento com parceiros que respeitem a 

igualdade de gênero. Outro aspecto é a comunicação e marketing da empresa, que 

devem respeitar a dignidade das mulheres e não trabalhar de maneira abusiva sua 

imagem, incluindo questões mais críticas, como assegurar a não utilização de 

produtos e serviços da empresa para exploração sexual. 

O sexto princípio começa a trabalhar de maneira mais intensiva a relação da 

empresa com seu entorno, a liderança comunitária e o compromisso social, sendo 

um exemplo dessas práticas e usando sua influência para defender a igualdade de 

gênero. 

O sétimo princípio busca a transparência mediante a medição e divulgação de 

relatórios. Nesse sentido, a seção seguinte abordará os indicadores de 

sustentabilidade e a inclusão da medição de gênero nesses indicadores. 
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2.2.2 Indicadores de sustentabilidade 

O desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade teve início no Canadá 

e em alguns países da Europa e ganhou impulso com a Carta da Terra, aprovada 

em 14 de março de 2000, depois de oito anos de discussão entre países e mais de 

cem mil pessoas, além da Agenda 21. Tais indicadores, com os relatórios de 

sustentabilidade, mudam a óptica de abordagem do que seria riqueza. Corrobora 

com essa análise Hazel (2007, p. 6), ao afirmar que 

um dos mais graves erros que os relatórios de sustentabilidade corrigem é a 
confusão disseminada em todo o mundo pela economia convencional, que 
equipara dinheiro com riqueza. A verdadeira riqueza reside nos recursos 
naturais e nos serviços que os ecossistemas saudáveis fornecem aos 
homens.  

Nesse sentido, mensurar a sustentabilidade e sintetizar os resultados da 

mensuração, com a criação de indicadores de sustentabilidade, representam ações 

positivas capazes de subsidiar tomadas de decisão para elevar o nível de 

sustentabilidade das nações. 

A construção de indicadores de desenvolvimento sustentável é inspirada no 

movimento internacional liderado pela Commission on Sustainable Development 

(CSD), da ONU, criada depois da Conferência Rio-92, a fim de monitorar o 

progresso do desenvolvimento sustentável. Quiroga (2001, p. 18) traça um histórico 

desses indicadores, dividindo-os em três gerações: 

1) Indicadores Ambientais de Primeira Geração (1980 – presente): São 
indicadores de sustentabilidade parciais, os quais não incorporavam inter-
relações entre os componentes de um sistema, como: emissões de CO2, 
desmatamento, erosão, qualidade das águas, entre outros. São parciais 
uma vez que não tratam de questões socioeconômicas completas, são 
puramente ambientais, mas para uma primeira etapa são absolutamente 
necessários e cumprem o seu papel de aperfeiçoar e qualificar estes 
indicadores permitindo e requerendo indicadores de uma segunda geração, 
ou seja, uma evolução. 
2) Indicadores de desenvolvimento sustentável de segunda geração 
(1990- presente): contempla indicadores compostos por quatro dimensões: 
econômica, social, institucional e ambiental, mas não estabelecem 
vinculações entre os temas. Trata-se da implementação do sistema da 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável liderada mundialmente pela 
Commission on Sustainable Development - CSD desde 1996. Estes 
indicadores são apresentados em conjunto, mas, sem uma vinculação real o 
que coloca em evidência a falta do caráter vinculante e sinérgico.  Por 
exemplo: o Livro Azul da CSD (1996). 
3) Indicadores de desenvolvimento sustentável de terceira geração são 
consequência dos indicadores das gerações anteriores e tem um caráter 
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vinculante que em poucos números permite mostrar um grande significado, 
este tipo de indicador incorpora as dimensões econômica, social e 
ambiental de forma transversal e sistêmica. Nesta geração deixa-se de 
tratar indicadores isolados e passamos a tratar sistemas de indicadores. 
Corresponde, portanto, aos indicadores vinculantes, sinérgicos e 
transversais, que incorporam simultaneamente vários atributos ou 
dimensões do Desenvolvimento Sustentável. As variáveis escolhidas devem 
possuir correlação clara com os demais, posto que façam parte de um 
mesmo sistema. 

No Brasil, a aplicação dos indicadores teve início em 2002, com base nos 

indicadores de desenvolvimento sustentável da CSD e também da ONU. Cabe 

destacar que a publicação de 2002 começou com 50 indicadores organizados em 

quatro dimensões: Social, Ambiental, Econômica e Institucional (IBGE, 2002); em 

2015, são apresentados 63 indicadores e essa evolução tem por objetivo ampliar e 

aprimorar os indicadores, permitindo uma melhor tomada de decisão, com um 

panorama mais abrangente dos temas de desenvolvimento sustentável no Brasil 

(IBGE, 2015). 

No Paraná, em 2004, foi criado o Observatório Regional Base de Indicadores 

de Sustentabilidade (ORBIS), para organizar e monitorar os indicadores de 

sustentabilidade do estado, uma iniciativa do Sistema Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (Sistema Fiep), do Serviço Social da Indústria do Paraná (Sesi-

PR) e do Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD) que hoje faz o 

monitoramento de todos os estados da Federação para os indicadores dos ODMs. 

Em 2009, a ONG GRI e International Finance Corporation (IFC), que integra o 

Banco Mundial, lançaram um guia para profissionais sobre como incluir gênero nos 

relatórios de sustentabilidade, tendo como responsáveis Katherine Miles, pela GRI, e 

Carmem Niethammer, pela IFC, contando com a participação da Itaipu Binacional. O 

desenvolvimento do documento deveu-se ao fato de, desde 2006, as diretrizes G3 

da GRI incluírem indicadores relacionados a gênero; no entanto, as empresas que 

faziam a divulgação do relatório raramente forneciam dados sobre o tema.  

O mesmo aspecto foi analisado em pesquisa realizada por Campos et al.  

(2013) sobre as publicações de relatórios de sustentabilidade, com base nos 

indicadores da GRI, indicando que o Brasil é o país com mais publicações na 

América Latina – em 2010, foram 134 relatórios publicados pelo Brasil e, 
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considerando todo o período, o país tem 47,88% das publicações da América Latina. 

Outro ponto relevante da pesquisa diz respeito ao fato de 74,8% das empresas 

adotarem a diretriz G3. Portanto, por meio dessa pesquisa, verifica-se que a maioria 

das empresas analisadas adota padrões mais exigentes das diretrizes, possibilitando 

a medição das questões de gênero. 

Também importa ressaltar que o movimento de adesão de empresas aos 

WEPs começou em 2010, com a adesão de 39 Chief Executive Officers (CEOs) no 

mundo. Em julho deste ano, a ONU Mulheres e o Pacto Global comemoraram o 

número de mais de mil adesões de empresas em 67 países e mais de 40 setores, 

sendo 67 no Brasil, mostrando a evolução da adesão das empresas ao compromisso 

da igualdade de gênero (WOMEN’S..., 2015a). Essa medição é possível por meio da 

adesão aos princípios, quando é recomendada a inclusão dos indicadores de gênero 

nos relatórios de sustentabilidade, como uma forma de demonstrar que as empresas 

seguem os WEPs. 

Como incentivo, foram criados guias para o reporte dos progressos, no âmbito 

do Pacto Global, bem como dos padrões G3 e G4 da GRI. Ademais, foi criado, em 

2013, o Prêmio WEPs, que inclui cinco categorias. Em 2013, a Itaipu Binacional foi 

premiada pelo seu trabalho de empoderamento das mulheres, realizado desde 2003 

(WOMEN’S..., 2015b). Em 2014, a ONU Mulheres, a Rede Brasileira do Pacto 

Global, a Itaipu Binacional e o Tempo de Mulher realizaram, em Curitiba, a 

premiação brasileira, que contou com 186 empresas inscritas, 81 habilitadas e 32 

finalistas (WEPS..., 2015). 
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3 METODOLOGIA 

Para definir a tipologia da pesquisa, esta dissertação baseia-se na 

classificação de Vergara (2007) da pesquisa descritiva, pois esta analisa e 

correlaciona fatos sem manipulá-los, buscando conhecer as situações e relações 

com os aspectos do comportamento humano, tanto no indivíduo quanto em grupos. 

Quanto aos meios, é classificada como uma pesquisa de campo, a qual procede à 

observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem, à coleta de dados 

referentes a eles e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base 

numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o 

problema pesquisado. 

Destaca-se que, em função da complexidade dos fenômenos envolvidos 

nesta pesquisa, em relação à abordagem metodológica optou-se pela triangulação 

entre a pesquisa documental, quantitativa e qualitativa. O processo de triangulação 

de múltiplos métodos permite, segundo Goldemberg (2011), uma compreensão mais 

profunda do objeto de estudo. Cabe ressaltar, ainda, que há predominância da 

pesquisa qualitativa, devido ao objeto do estudo, que está relacionado ao gênero.  

A pesquisa qualitativa foi feita por meio de um questionário de perguntas 

estruturadas com respostas fechadas e abertas, para identificar a importância da 

liderança feminina na percepção das entrevistadas. Segundo Flick (2009, p. 78), “a 

pesquisa qualitativa permite ouvir as vozes femininas e suas necessidades, e por 

isso, as pesquisas qualitativas e feministas acabam sendo tratadas como sinônimas”. 

Ademais, a pesquisa teve caráter descritivo, pois fez-se um levantamento das 

empresas que possuem mulheres na diretoria ou departamento responsável por 

projetos de sustentabilidade, identificando seus principais projetos. Nesse processo, 

as organizações que demonstraram interesse em participar da pesquisa tiveram 

seus líderes de sustentabilidade entrevistados, delineando o perfil do grupo. 

A escolha teórico-metodológica foi pautada na literatura pesquisada, na qual 

se apresenta uma tendência para a utilização de múltiplas abordagens de 

metodologia de pesquisa, principalmente quando se trata de um fenômeno complexo 
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de investigação, como, por exemplo, estudos sobre valores e cultura organizacional, 

objeto desta pesquisa.  

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Nesta seção, é descrita a pergunta de pesquisa, além das categorias 

analíticas que ajudam a responder à pesquisa, por meio da participação e 

contribuições das mulheres nos projetos de sustentabilidade.  

3.1.1 Perguntas ou hipóteses de pesquisa 

Qual é a contribuição das mulheres nos projetos de sustentabilidade das 

organizações signatárias do Pacto Global?  

3.1.2 Definição das categorias analíticas ou variáveis 

O quadro de categorias ou dimensões de análise (Quadro 2) servirá como 

guia da coleta e análise dos dados. Conforme Laville e Dionne (1999, p. 172), “o 

quadro operacional da pesquisa, a pergunta de pesquisa precisa ser decomposta 

em categorias que precisam ser suficientes para respondê-la e será o guia para o 

referencial teórico onde os tópicos serão explorados”. As duas principais categorias 

de análise são: participação das mulheres em projetos de sustentabilidade e 

contribuições das mulheres nos resultados dos projetos de sustentabilidade, com 

suas respectivas subcategorias. 
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Quadro 2 - Categorias de análise. 

Contribuição das mulheres 

Projetos mais importantes 

Contribuição efetiva 

Forma de participação 

Proposta 

Liderança 

Execução 

Engajamento das 
mulheres 

Catalisadoras 

Especialistas 

Facilitadoras 

Ativistas 

Número de projetos liderados por mulheres 

Participação das mulheres 

Motivação para trabalhar com projetos 

Tempo atuando com sustentabilidade 

Conhecimentos de sustentabilidade 

Preferência de participação por pilar 

Percentual de mulheres na organização 

Percentual de mulheres na liderança 

Mulheres no conselho 

Participação no Pacto por meio da COP 

Participação nos WEPs 

Fonte: A autora. 

No tocante à categoria “contribuições das mulheres”, esta foi dividida em 

subcategorias: projetos mais importantes; contribuição efetiva das mulheres nos 

projetos; forma de participação, atuando com propostas, na liderança de projetos ou 

na sua execução; forma de engajamento. Em relação à última subcategoria, a 

pesquisa baseou-se na classificação de Voltolini (2011) para identificar profissionais 

que atuam em sustentabilidade nas organizações, que aborda a forma de atuação e, 

consequentemente, as diferentes contribuições para as ações de sustentabilidade, 

como catalisadora, especialista, facilitadora e ativista. Segundo o autor, as 

contribuições são diferentes, conforme o tipo de engajamento. Outra subcategoria, 

referente às contribuições, refere-se ao número de projetos liderados por mulheres 

no ano de 2014. 

Já na categoria “participação das mulheres”, foram consideradas as 

subcategorias: motivação para trabalhar com projetos de sustentabilidade; tempo 

atuando com sustentabilidade e conhecimentos de sustentabilidade; preferência das 

mulheres em pilares da sustentabilidade; percentual de mulheres no quadro da 
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organização; posições de liderança; participação em Conselho de Administração; 

participação assinando a COP da organização; participação no prêmio WEPs. 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Esta seção é dedicada à apresentação, em detalhes, do desenho da pesquisa, 

considerando a definição da população e amostra, etapas de pesquisa, 

delineamento do estudo, perspectiva temporal, nível e unidade de análise, 

procedimentos de coleta e análise dos dados e, por fim, dificuldades e limitações da 

pesquisa. 

3.2.1 Universo da pesquisa e amostra 

Para a delimitação do universo da pesquisa, foram realizadas duas etapas, 

para que fosse possível fazer inicialmente a validação dos dados. No contexto de 

validação, o público-alvo foi composto por mulheres membros do Grupo de Mulheres 

Executivas do Paraná, também por seu envolvimento com o empoderamento da 

mulher, sendo apoiadoras do Prêmio WEPs. A segunda etapa consistiu em uma 

pesquisa quantitativa com o universo de organizações signatárias do Pacto Global 

no Paraná, tendo sido o questionário encaminhado por e-mail, com um formulário do 

Google. A última etapa foi realizada com as organizações que responderam à 

pesquisa qualitativa, além de ter sido feita uma seleção de grandes empresas, 

conforme a classificação do Pacto Global, cuja sede é em Curitiba e região 

metropolitana.  

Em função da restrição de tempo para o desenvolvimento de uma dissertação 

de mestrado profissional no Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), 

optou-se pela delimitação do universo de pesquisa em dois grupos, quais sejam: 

1) primeiro grupo: composto pelas empresas em que trabalham as 

mulheres filiadas ao Grupo de Mulheres Executivas do Paraná, que 

atualmente conta com 41% de empresas de grande porte. Conforme 

pesquisa realizada por Di Martino (2012), em 2011, 91% das empresas 

eram privadas e, quanto ao segmento de atuação, 39% eram da área de 
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serviços e 41%, da área industrial. De acordo com esse levantamento, as 

empresas localizam-se em Curitiba e região metropolitana. O grupo de 

mulheres executivas composto por organizações de diversos segmentos 

contava com 85 participantes, com variados perfis, entre eles: presidentes, 

vice-presidentes, diretoras e gerentes em funções estratégicas nas 

organizações, em pequenas, médias e grandes empresas; 

2) segundo grupo: composto por organizações signatárias do Pacto Global 

no Paraná, sendo esse universo formado não somente por empresas, 

mas também por outros tipos de organização, como sindicatos, sociedade 

civil/ONGs, fundações, instituições acadêmicas, prefeituras e 

organizações do setor público. São 159 organizações signatárias, 

conforme informações recebidas do Pacto Global Rede Brasileira, em 11 

de junho de 2015. Os dados, agrupados por tipo de organização 

signatária para as organizações ativas, estão são apresentados no 

Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Organizações signatárias, por tipo. 

 
Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 

Destaca-se que as organizações signatárias estão distribuídas em 30 

diferentes cidades do estado do Paraná, considerando Curitiba e região 

metropolitana, incluindo Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Quatro Barras e 
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São Jose dos Pinhais. No Gráfico 2, pode-se identificar a quantidade de 

organizações por cidade. 

             
Gráfico 2 – Organizações signatárias, por cidade. 
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Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 

No que diz respeito às organizações signatárias do Pacto Global no Brasil que 

responderam à etapa 2, ressalta-se o resguardo do sigilo; o questionário e demais 

notificações sobre a pesquisa foram encaminhados diretamente pela rede, sem a 

intervenção da pesquisadora. Na terceira etapa, por meio dos contatos coletados 

durante a entrevista quantitativa, houve a indicação de pessoa por parte da líder do 

departamento de sustentabilidade ou correlato, visando ao agendamento de 

entrevista semiestruturada. Devido ao baixo número de respostas, foram também 

convidadas a participar grandes empresas da cidade de Curitiba e região 

metropolitana, num total de 12, tendo sido possível realizar a pesquisa com três 

delas. 

Assim, a etapa três foi realizada com seis organizações, cujas características 

podem ser observadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Perfil das organizações entrevistadas na terceira etapa. 

Entrevistado Sexo 
Tipo da 

organização 
Número de 

empregados 
Cidade Departamento 

M1 F Company 3.321 
Foz do 
Iguaçu 

Superintendência de 
Responsabilidade Social 

M2 F Company 550 Maringá 
Responsabilidade 

Socioambiental 

M3 F Company 250 Curitiba Qualidade e MA 

M4 F Academic 102 Curitiba 
Coordenação de 
Sustentabilidade 

H1 M Company 18.500 Curitiba 
Gerência de 

Sustentabilidade Ambiental 

H2 M Company 275 Araucária 
VP Assuntos Corporativos 

e Sustentabilidade 

Fonte: A autora. 

O perfil dos entrevistados em relação à carreira e formação pode ser 

observado no Quadro 4. 

Quadro 4 – Perfil de carreira e formação dos entrevistados. 

Entrevistado Cargo 

Tempo 
no 

cargo 
atual 

Tempo na 
organização 

Tempo de 
atuação com 
projetos de 

sustentabilidade 

Grau de 
escolaridade 

Formação 
acadêmica 

M1 Diretora 
11 

anos 
21 anos 11 anos 

Pós-
graduação 

Humanas 

M2 Coordenadora 
6 

meses 
4 anos e 2 

meses 
10 anos 

Pós-
graduação 

Exatas 

M3 Analista 
2 anos 

e 4 
meses 

2 anos e 4 
meses 

10 anos 
Pós-

graduação 
Exatas 

M4 Coordenadora 
1 ano 

e 5 
meses 

4 anos 2 anos e 6 meses 
Pós-

graduação 
Humanas 

H1 Gerente 
12 

meses 
3 anos 8 anos 

Pós-
graduação 

Exatas 

H2 
Vice-

presidente 
8 

meses 
27 anos 8 anos Mestrado Exatas 

Fonte: A autora. 

Três das organizações foram entrevistadas por meio do contato fornecido 

durante a realização da etapa dois e três delas, por meio do contato direto com as 

organizações signatárias de Curitiba e região metropolitana. De acordo com Laville e 

Dionne (1999, p. 170), a amostra deste estudo pode ser tipificada como “não 

probabilística e de voluntários”, devido à opção de participação voluntária na 

pesquisa, manifestada pelo respondente na pesquisa quantitativa. A seleção dos 

entrevistados foi uma “amostra típica”, definida como “a seleção pelo pesquisador de 
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casos julgados exemplares ou típicos da população”. Corrobora essa questão a 

afirmação de Flick (2009, p. 123): 

Pode-se definir o tamanho de uma amostra como teórica, porque a 
população básica e suas características não são previamente conhecidas, 
bem como o tamanho da amostra não é definido previamente, e irá ocorrer 
por meio da saturação teórica, ou seja, quando não surgir nada de novo na 
pesquisa qualitativa. 

3.2.2 Delineamento e etapas da pesquisa 

Inicialmente, foi feita a pesquisa bibliográfica e documental, por meio de um 

levantamento da produção científica e documental em livros, periódicos, teses, 

dissertações e relatórios oficiais com indicadores, objetivando levantar o estado da 

arte sobre as pesquisas e produções realizadas nos últimos cinco anos (pelo menos).  

Esses materiais foram obtidos em bibliotecas e em acervo próprio, proporcionando o 

estabelecimento de um quadro de referência sobre a produção científica acerca da 

sustentabilidade e liderança feminina, conforme exposto nas seções que abordaram 

a participação da mulher e sustentabilidade. 

O teste-piloto foi feito por meio do encaminhamento da pesquisa (Apêndice A) 

para todas as mulheres filiadas ao Grupo de Mulheres Executivas do Paraná. No dia 

23 de fevereiro de 2015, durante a reunião mensal do grupo, foram apresentadas 

pela presidente da associação as ações que seriam realizadas no ano, entre elas, a 

pesquisa sobre sustentabilidade. O formulário foi encaminho por e-mail para as 

integrantes da Associação de Mulheres Executivas do Paraná, não havendo acesso 

direto às pesquisadas. O prazo para devolução das pesquisas foi até o dia 15 de 

março de 2015. Como foram poucas as respostas, houve a distribuição da pesquisa 

em papel, no encontro realizado em 20 de março. 

Antes da realização da pesquisa qualitativa com as organizações signatárias 

do Pacto Global, foi encaminhado um ofício solicitando autorização para realização 

da pesquisa à secretaria do Pacto Global Rede Brasileira, com o apoio do ISAE e 

seu presidente, Norman Arruda Filho, que compõe a diretoria. A autorização foi 

concedida em 26 de abril de 2015 e o comunicado da pesquisa, encaminhado em 11 

de maio, ficando disponível até dia 31 de maio, com um lembrete da pesquisa no dia 
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11 de junho. A pesquisa ficou disponível por meio de formulário com link da pesquisa 

qualitativa, utilizando o Google Docs. Esse questionário eletrônico incluiu: a 

apresentação do pesquisador, seu orientador, os objetivos da pesquisa e o termo de 

confidencialidade. O objetivo desse questionário era selecionar organizações para a 

execução da pesquisa qualitativa, bem como mapear a liderança feminina nas 

organizações e sua atuação na governança. 

Para as organizações signatárias do Pacto Global no Paraná, houve o 

encaminhamento de e-mail de convite para a pesquisa (Apêndice B, no dia 11 de 

maio de 2015, conforme e-mail do Apêndice D). As respostas foram registradas pelo 

formulário de pesquisa disponível no Google Drive até o final de maio. Como houve 

um número baixo de respostas, foi feito um novo reforço na comunicação, no dia 11 

de junho. Notou-se que as respostas das organizações signatárias concentraram-se 

nos dias seguintes ao comunicado da pesquisa, tanto na primeira comunicação por 

e-mail quanto após o lembrete. 

A segunda etapa da pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com as organizações signatárias do Pacto Global no Paraná que 

responderam à pesquisa quantitativa, bem como as grandes empresas de Curitiba e 

região metropolitana, por meio de contato direto.  

Cabe ressaltar que a entrevista estruturada forneceu dados quantitativos e as 

questões abertas trouxeram dados subjetivos e qualitativos, pois, conforme Spink 

(1999, p. 210), permitem “captar o sentido da situação”; ainda, para Flick (2009, p. 

79), “a pesquisa qualitativa permitiu a expressão das vozes das mulheres e que elas 

possam ser ouvidas, fato que não aconteceu devido a anos de dominância 

masculina na sociedade”. Desse modo, os dados coletados permitiram avaliar se a 

sustentabilidade é mais intensa no grupo das organizações signatárias do Pacto 

Global e se a equidade de gênero é mais intensa nas empresas do Grupo de 

Mulheres Executivas do Paraná. Em suma, a análise dos dados desta pesquisa 

permitirá um estudo comparativo com grupos que possuem focos distintos. 

Após a coleta, foram feitas a categorização e a análise dos dados, de forma 

quantitativa e qualitativa, considerando as principais categorias de análise: 
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participação das mulheres em projetos de sustentabilidade e contribuições das 

mulheres nos resultados dos projetos de sustentabilidade, com suas respectivas 

subcategorias. Para os dados quantitativos, fez-se a análise estatística e, para os 

dados qualitativos, trabalhou-se com a análise de conteúdo.   

3.2.3 Procedimentos de coleta de dados 

A fonte primária da pesquisa foi a lista de organizações signatárias do Pacto 

Global, que forneceu informações como nome da empresa, número de funcionários, 

localização, tipo da organização e setor da atuação. Como fontes secundárias, 

contou-se com os relatórios de sustentabilidade das organizações entrevistadas, 

quando disponíveis, e seu reporte para o Pacto Global (COP). A coleta de dados 

para os dados secundários ocorreu por meio de consulta aos dados públicos da 

ONU e também pela disponibilização à pesquisadora da lista de organizações pelo 

Pacto Global Rede Brasileira. A busca por contatos nas organizações foi possível 

com o apoio do ISAE, também sendo realizada busca pela internet e mediante 

contatos estabelecidos em eventos de sustentabilidade. 

3.2.4 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

Para sua análise, os dados foram organizados em tabelas, de acordo com as 

informações pesquisadas nos questionários quantitativos e fornecidas nas 

entrevistas. Somou-se a isso a transcrição das falas das entrevistas relacionadas às 

perguntas do questionário semiestruturado. As informações coletadas foram 

classificadas conforme as categorias de pesquisa e, por fim, foram analisadas as 

informações por meio da triangulação dos dados quantitativos, dos relatos das 

entrevistas, bem como das percepções e interpretações da pesquisadora, com o 

devido embasamento teórico na literatura pesquisada. Tal triangulação permitiu 

legitimar as informações coletadas. 

3.2.5 Facilidades e dificuldades na coleta e tratamento dos dados 

A primeira dificuldade encontrada na primeira etapa da pesquisa foi a 

ausência de contato direto com o público a ser pesquisado. Apesar dos esforços das 
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gestoras do grupo, que, inclusive, fizeram a pesquisa pessoalmente, o número de 

respostas foi baixo. Também dificultou o fato de a pesquisadora não ser membro do 

grupo e de o tema do trabalho não ser foco do Grupo de Mulheres Executivas. 

Em relação ao segundo grupo, novamente a falta de contato direto com o 

público a ser pesquisado dificultou o reforço da comunicação. Ao ser observado que 

as respostas foram obtidas no dia da comunicação ou no máximo no dia seguinte, foi 

solicitado um reforço da comunicação da pesquisa. 

A última dificuldade esteve relacionada à disponibilidade de tempo dos 

respondentes para agendamento de entrevista presencial. Novamente, notou-se a 

falta de priorização pelas organizações no atendimento a pesquisas da academia. 

3.2.6 Limitações da pesquisa 

Esta investigação teve como sua primeira limitação a dificuldade de obtenção 

de respostas a questionários disponibilizados na internet. Verificou-se, ainda, a 

escassez de estudos que correlacionem os temas liderança feminina e 

sustentabilidade, por meio da pesquisa bibliográfica e documental realizada, o que 

dificulta a comparação dos resultados obtidos com pesquisas correlatas. 

 A pesquisa qualitativa, por sua vez, por meio das entrevistas 

semiestruturadas, pode gerar muito conteúdo subjetivo e resultar em situações nas 

quais o entrevistado acaba fugindo do tema pesquisado; por essa razão, Flick (2009, 

p. 56) sugere que “a pesquisa seja econômica, ou seja, concentre-se nos aspectos 

realmente imprescindíveis para responder a questão”.  

Outro fator de limitação diz respeito à abrangência da pesquisa e ao fato de 

sua delimitação espacial ser o estado do Paraná, incluindo as organizações 

signatárias do Pacto Global. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio 

(CNC, 2015), há mais de 960 mil pequenas e médias empresas no Paraná, das 

quais 140 signatárias do Pacto Global. Por sua vez, a amostra com as integrantes do 

Grupo de Mulheres Executivas do Paraná inclui 71 diferentes empresas, para as 85 
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participantes do grupo. Devido ao tamanho restrito da amostra, os resultados não 

podem ser extrapolados para a totalidade do estado. 

A delimitação do sujeito esteve limitada aos respondentes do questionário nas 

organizações signatárias do Pacto Global e nas empresas integrantes do Grupo de 

Mulheres Executivas do Paraná; na segunda etapa, a limitação foi a indicação feita 

na etapa anterior; por fim, contou-se com a limitação de agenda dessas pessoas, 

além do tempo da pesquisa. 

Quanto à delimitação temporal, a pesquisa qualitativa começou com as 

integrantes do Grupo de Mulheres Executivas do Paraná, em março, e o teste-piloto 

da pesquisa quantitativa e qualitativa com duas organizações signatárias, durante o 

mês de abril de 2015, permitindo a revisão dos questionários. Por outro lado, a 

realização da pesquisa com os signatários do Pacto Global requereu o 

encaminhamento de uma solicitação formal para o Pacto Global Rede Brasileira, que, 

após sua aprovação, possibilitou a divulgação do link com a pesquisa. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

A preocupação ética em uma pesquisa que utiliza a técnica de entrevistas, 

seja por questionários, seja por entrevista semiestruturada, está relacionada à 

confidencialidade das informações, que foram expressas em todas as fases da 

pesquisa. Para tanto, foi elaborado um termo de confidencialidade (Apêndice C), 

garantindo o anonimato das pessoas e organizações. Ressalta-se, também, o 

cuidado com os dados das análises, de forma a não facilitar a identificação das 

organizações pesquisadas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção tem por objetivo expor e analisar os dados referentes à 

contribuição das mulheres na sustentabilidade das organizações signatárias do 

Pacto Global no Paraná, considerando as grandes empresas. A organização dos 

resultados seguirá a ordem das etapas da pesquisa: pesquisa com as mulheres do 

Grupo de Mulheres Executivas do Paraná, a pesquisa quantitativa e qualitativa com 

os gestores das organizações signatárias do Pacto Global, bem como as duas 

grandes categorias de análise: participação das mulheres em projetos de 

sustentabilidade e contribuições das mulheres nos resultados dos projetos de 

sustentabilidade. 

4.1 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM PROJETOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada com as mulheres que fazem parte 

do Grupo de Mulheres Executivas do Paraná, verificando-se que, no período 

pesquisado, apesar de a atuação do grupo ser definida como Paraná, suas filiadas 

estão localizadas na cidade de Curitiba, principalmente porque as atividades 

costumam ser realizadas na capital e são presenciais. 

Quanto ao perfil das mulheres do grupo, 7% são vice-presidentes e 

presidentes, 18%, proprietárias, 39%, diretoras e 36%, gerentes. Pesquisa de Di 

Martino (2012) revelou um percentual de 55% de mulheres ocupando cargos de 

presidência, vice-presidência e diretoria; no entanto, nesta pesquisa encontrou-se 

um número menor (46%), indicando uma queda de 9%. Por sua vez, o perfil de 

mulheres em cargos de gerência aumentou de 22% para 36%.  

Os números encontrados no Grupo de Mulheres Executivas do Paraná são 

altos, visto que é um grupo voltado ao empoderamento da mulher, cuja regra de 

acesso é: 

O perfil das executivas associadas é de CEOs, VPs, Diretoras, Gerentes, 
Proprietárias e Mulheres Líderes que tem como responsabilidade o 
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planejamento, direcionamento, organização ou controle das suas empresas, 
sejam estas de pequeno, médio ou grande porte (GRUPO..., 2015).  

A realidade nas empresas brasileiras é muito inferior, conforme pesquisa do 

Instituto Ethos (2010), que encontrou 13,7% de mulheres em cargos executivos. 

Foram recebidos 25 questionários respondidos, por meio da distribuição aos 

participantes no encontro de 20 de março de 2015, o que representa 28% em 

relação ao público total de participantes filiadas, conforme dados publicados no site 

(GRUPO..., 2015). Desses questionários, dois foram respondidos por organizações 

signatárias do Pacto Global, sendo que uma possui a liderança de uma mulher e a 

outra não. Encontraram-se, ainda, três respostas afirmativas referentes à existência 

de um departamento responsável por projetos de sustentabilidade para tratar as 

questões ambientais, sociais e econômicas do desenvolvimento sustentável. 

Devido ao fato de as empresas que priorizam o empoderamento da mulher 

não trabalharem a sustentabilidade, o que é corroborado pelos dados obtidos pela 

pesquisa, foi feito um realinhamento da pesquisa, de modo que esse grupo, por ser 

muito pouco expressivo em termos de número, não foi considerado para as 

entrevistas semiestruturadas. 

A segunda etapa, realizada com as organizações signatárias do Pacto Global 

no Paraná, contou com o envio de questionários a 159 organizações, cuja 

distribuição geográfica pode ser vista no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Organizações signatárias do Pacto Global, por cidade. 
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Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 
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Verifica-se que, apesar da grande concentração de signatários na cidade de 

Curitiba (42,1%), existe uma concentração significativa em Maringá (25,8%), 

Londrina (4,4%), Cascavel (3,1%) e Foz do Iguaçu (2,5%). Esses dados revelam que, 

mesmo a cidade de Maringá estando no interior do estado, apresenta um 

engajamento significativo na causa do Pacto Global, distanciando-se das outras 

cidades expressivas do interior, como é o caso de Londrina.  

Em relação à classificação das organizações signatárias, observou-se que 

existem os seguintes tipos: Academic (instituições de ensino); Business Association 

Local/Global (associações locais e globais); City (cidades); NGO Local/Global 

(ONGs locais e globais); Public Sector Organization (organizações do setor público); 

Labor Local (sindicatos locais); SME (médias empresas); e Company (grandes 

empresas). O Gráfico 4 apresenta a distribuição por tipo. 

Gráfico 4 - Organizações signatárias, por tipo. 
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Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 

Observa-se que, em relação aos signatários do Pacto Global no Paraná, as 

grandes (39%) e médias empresas (15%) são a maioria. Ainda entre os maiores 

percentuais, estão as ONGs (18%) e as instituições de ensino (11%). Essas quatro 

categorias representam 83% das organizações signatárias no estado. 

Com base nesses dados, a pesquisa foi encaminhada para todas as 

organizações signatárias do Pacto Global, porém apenas 15 organizações 
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responderam ao questionário. O Gráfico 5 apresenta as organizações respondentes 

por tipo. 

Gráfico 5 - Organizações respondentes, por tipo. 
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Fonte: Adaptado de Pacto Global Rede Brasileira (2015). 

Os resultados do Gráfico 5 indicam que organizações dos quatro segmentos 

com maior número de signatários no Paraná responderam ao questionário 

quantitativo, sendo 60% das respostas de grandes e médias empresas. Esse maior 

engajamento também é verificado no Brasil, conforme relatório do Pacto Global 

Rede Brasileira (2014), que apresenta um percentual de organizações signatárias de 

58%. Considerando que foram enviados questionários para todos os signatários do 

Pacto, houve maior participação das organizações (21%), reforçando a opção pela 

realização das entrevistas com as grandes empresas. 

A maioria dos respondentes da pesquisa quantitativa foi de mulheres (67%), 

não tendo sido encontradas referências no Pacto Global de participação de 

mulheres em pesquisas sobre o tema, mas pode-se avaliar seu maior engajamento, 

considerando que elas representam 42% da população ocupada em trabalhos 

formais, segundo o Censo do IBGE (2010). O título da pesquisa pode ter gerado 

maior interesse nas mulheres, que estão em desvantagem no mercado de trabalho e 

em posições de liderança, conforme números do IBGE (2002, 2015) e Instituto Ethos 

(2010) apresentados no referencial teórico. 

A maioria das organizações possui uma diretoria ou departamento 

responsável pela sustentabilidade (80%), sendo que uma das entrevistadas relatou 
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não ter o departamento de sustentabilidade e outro, que a sustentabilidade faz parte 

do negócio. Os seguintes relatos mostram isso: 

[...] a sustentabilidade não pode estar em uma caixinha, ela tem que ser 
transversal [...] existem metas de sustentabilidade para todas as áreas e a 
bonificação dos nossos colaboradores estão atreladas ao atingimento de 
metas de sustentabilidade (M4). 

[...] Primeiro que nós seguimos os dez princípios do Pacto [...] participando 
dos grupos de trabalho do Pacto Global [...] a sustentabilidade da forma 
como nós trabalhamos aqui chamamos de business team [...] estudamos 
como que os nossos clientes trabalham com sustentabilidade o que que 
eles precisam em termos de sustentabilidade [...] (H2). 

Esses relatos reforçam a importância da sustentabilidade para as 

organizações signatárias do Pacto Global no Paraná, seja como uma organização 

madura, por meio de um departamento que cuida da sustentabilidade, seja inserindo 

a sustentabilidade nos negócios da empresa. Esses dados contradizem a análise de 

Oliveira et al. (2008), que, também com uma pequena amostra, concluiu que poucas 

empresas entendem a importância da sustentabilidade. 

A Tabela 1 revela a participação das mulheres nos departamentos de 

sustentabilidade. 

Tabela 1 – Organizações com diretoria/departamento de sustentabilidade e liderança feminina. 

Tem diretoria de sustentabilidade 
A diretora é mulher 

N S 

S 
Quantidade 4 8 

Percentual 33% 67% 

Fonte: A autora. 

A Tabela 1 mostra que o percentual de mulheres liderando o departamento de 

sustentabilidade é de 67%, considerado alto em comparação com o da pesquisa do 

Instituto Ethos (2010), de 13,7%. No tocante ao Conselho de Administração, a 

maioria afirmou possuir um (97%). A única organização que não possui é uma 

subsidiária no Brasil, mas a matriz possui conselho, inclusive com ações na Dow 

Jones, bolsa de valores dos Estados Unidos; por essa razão, pode-se afirmar que 

todas possuem Conselho de Administração pelas respostas recebidas. A 

participação das mulheres no conselho pode ser verificada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Participação das mulheres em Conselhos de Administração. 

Possui Conselho de Administração 
O conselho tem membros mulheres 

            N       S 

S 
Quantidade 3 10 

Percentual 23% 77% 

Fonte: A autora. 

Verifica-se que há um alto nível de representatividade (77%) da liderança 

feminina nos Conselhos de Administração. Conforme os números do IBGC (2011), 

66% dos conselhos não contam com uma mulher, sendo, assim, o percentual 

encontrado nesta pesquisa mais favorável. Considerando que, para assumir uma 

posição no Conselho de Administração, a mulher precisa estar em um cargo de 

presidência, vice-presidência ou diretoria, para atender aos atributos definidos pelo 

IBGC (2009) de experiência como executivo sênior, se observa um valor superior de 

liderança feminina do que o apresentado na pesquisa de Di Martino (2012), que 

revelou um percentual de 55% das mulheres do Grupo de Mulheres Executivas do 

Paraná nesses cargos. 

Apesar de um número alto das organizações pesquisadas apresentar alta 

maturidade de governança corporativa e também de sustentabilidade, com grande 

percentual de organizações com departamentos formais de gerenciamento de 

sustentabilidade, não foi encontrado um alto índice de representatividade do 

departamento de sustentabilidade no Conselho de Administração por meio de um 

Comitê de Sustentabilidade, sendo que somente 29% das organizações 

apresentaram tal representatividade nas suas respostas.  

As organizações pesquisadas têm um grande número de mulheres no quadro 

de funcionários, com 58% das organizações com mais de 50% de mulheres no 

quadro. Por outro lado, o panorama brasileiro de participação de mulheres nas 

empresas é inferior ao apresentado nesta pesquisa; conforme o Instituto Ethos 

(2010), esse percentual é de 33,1%, considerando 42% da população ocupada em 

trabalhos formais (IBGE, 2010). Ainda nesse sentido, 36% das organizações têm 

mais de 50% de liderança feminina, índice bastante significativo, considerando que 

no Brasil, segundo a pesquisa de Grant Thornton (2015), esse número é de 15%.  
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Pode-se afirmar que as mulheres têm participação significativa tanto no 

quadro das organizações quanto na liderança em geral e na liderança da 

sustentabilidade, sendo 67% dos departamentos de sustentabilidade das 

organizações pesquisadas liderados por mulheres. Segundo os relatos das 

entrevistadas, isso se deve a vários fatores, como encantamento pelo tema e 

envolvimento emocional: 

[...] as mulheres se envolvem emocionalmente com o tema [...] uma 
característica muito importante da mulher é a resiliência porque o tema é 
novo e de difícil conscientização [...] a mulher tem maior persistência por 
acreditar no que precisa ser feito para mudar e para melhorar (M1). 

[...] Sempre me encantou mas não tive oportunidade [...] fui me apaixonando 
pelo tema (M4). 

[...] na adolescência trabalhei em uma ONG que usava a arte para trabalhar 
a autoestima em comunidades carentes e segui nesse caminho da 
responsabilidade social (M2). 

[...] as mulheres atuam em tudo que é relacionado à sustentabilidade (H1). 

Com esses relatos, mostra-se a motivação das mulheres para trabalhar a 

sustentabilidade, sendo essa participação muito importante para o tema, uma vez 

que, conforme Oliveira (2012, p. 17), “o diálogo com a natureza pressupõe um 

aggiornamento que parece mais fácil às mulheres, que elas menos se distanciaram”.  

4.2 CONTRIBUIÇÕES DAS MULHERES NOS PROJETOS DE 

SUSTENTABILIDADE   

Embora já tenham sido caracterizados os participantes da pesquisa qualitativa, 

cabe aqui retomar alguns pontos referentes ao perfil dos entrevistados para melhor 

compreensão dos resultados relacionados à contribuição das mulheres. 

Conforme o Quadro 4, apresentado em seção anterior, os homens 

entrevistados têm mais de oito anos de atuação com sustentabilidade e as mulheres, 

mais de dez anos, com exceção de uma das entrevistadas, que tem dois anos e seis 

meses. Ainda, duas das três que estão há mais de dez anos trabalhando com 

sustentabilidade tiveram experiências em empresas anteriores. A participação nas 

entrevistas foi maior de mulheres, apesar de existirem também representantes 

homens, o que leva a inferir que as mulheres são mais apaixonadas pelo tema e 
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mais persistentes, o que é corroborado pelo relato de uma das entrevistadas: “A 

mulher tem maior persistência por acreditar no que precisa ser feito para mudar e 

para melhorar” (M1). 

O Quadro 5 apresenta o perfil de formação dos entrevistados. 

Quadro 5 – Perfil de formação dos entrevistados. 

Entrevistado Grau de escolaridade 
Formação 
acadêmica 

Área 

M1 Pós-graduação Humanas Jornalismo 

M2 Pós-graduação Exatas Administração 

M3 Pós-graduação Exatas Psicologia 

M4  Pós-graduação  Humanas Jornalismo 

H1 Mestrado Exatas Química 

H2 Pós-graduação Exatas Engenharia Ambiental 

Fonte: A autora. 

Verifica-se que as formações são das mais variadas áreas, com prevalência 

da área de exatas, sendo que todos possuem pós-graduação, sendo a maioria das 

especializações na área de responsabilidade social ou sustentabilidade. 

Além da formação, foram consultados sobre conhecimentos de 

sustentabilidade, com o mesmo critério utilizado na pesquisa Exame de 

Sustentabilidade; todos se mostraram profundos conhecedores do assunto, 

dominando todas as dimensões: tendências, cadeia de valor e impactos 

socioambientais, fundamentos técnicos, indicadores ambientais, cultura geral sobre 

temas locais e globais e leitura de obras clássicas e documentos internacionais 

importantes, destacando-se que dois dos participantes são membros dos grupos de 

trabalho do Pacto Global Rede Brasileira. 

Vários entrevistados citaram a necessidade de conhecimentos de indicadores 

e tendências, como segue: 

[...] tendências e indicadores são meu dia a dia (M1). 
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[...] não tem como não pensar em tendências ,até porque as tendências 
servem de argumentação para aprovar projetos (H2). 

[...] o relatório de sustentabilidade está conosco apesar dos projetos serem 
executados pelas áreas (M4). 

[...] trabalho com indicadores de resíduos de classe I, descarte de pneus, 
energia, água, pegada de carbono (M2). 

 Com base nesses relatos, verifica-se a importância dos indicadores de 

sustentabilidade para praticamente todos os entrevistados, sendo que três deles 

geram relatórios de sustentabilidade dentro dos padrões da GRI, representando 50% 

das organizações, número inferior ao encontrado por Campos et al. (2013). 

Quanto aos WEPs, somente uma das seis organizações pesquisadas aderiu a 

eles, sendo, inclusive, uma das organizações que mais se destacam no Brasil. No 

entanto, considerando o conjunto de organizações, não se percebe um apoio grande 

aos princípios. A percepção da pesquisadora é que os indicadores de 

sustentabilidade e os WEPs, por mais que estejam conectados pela ONU e Pacto 

Global, atuam separadamente, tratando a igualdade de gênero e a sustentabilidade 

de forma independente. Pode-se concluir que, mesmo os WEPs tendo sido criados 

como um desdobramento do Pacto Global, não têm a mesma adesão, corroborando 

os números encontrados nas pesquisas de liderança feminina (CATALYST, 2015; 

IBGC, 2011). 

O Quadro 6 apresenta o engajamento das mulheres no tema sustentabilidade, 

tanto por pilar da sustentabilidade quanto pela forma de atuação. 

Quadro 6 – Engajamento das mulheres no tema sustentabilidade. 

Entrevistado Tipo da organização 
Engajamento por 

pilar 
Engajamento 

M1 Company Social Facilitadoras 

M2 Company Social 
Facilitadoras e 
especialistas 

M3 Company Social Facilitadoras 

M4 Academic Todos Facilitadoras 

H1 Company Ambiental Facilitadoras 

H2 Company Ambiental 
Facilitadoras e 
catalisadoras 

Fonte: A autora. 
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Os dados desse quadro demonstram que todos os entrevistados classificaram 

a contribuição das mulheres como facilitadoras dos projetos de sustentabilidade, 

papel fundamental, conforme Voltolini (2011), para criar cultura. Também foi 

destacado o engajamento como especialistas e catalisadoras. Seguem relatos do 

próprio engajamento dos entrevistados: 

[...] Eu sou catalisadora e ativista (M3). 
 
[...] eu tenho que ser um catalisador, eu tenho que facilitar, dar condições 
para que isso aconteça, oscilando entre catalise e facilitação (H1). 
 
[...] a diretora da área é uma catalisadora [...] fez toda a diferença na 
empresa [...] minhas ações eram isoladas e não atendiam a empresa inteira, 
quando a diretoria foi criada e ela assumiu fez toda a diferença para mudar 
o patamar de sustentabilidade da empresa (H2). 
 
[...] a gente não desiste, somos ativistas (M4). 

 Esse engajamento é maior no pilar social (50%), sendo a percepção dos 

homens que responderam à pesquisa de que as mulheres têm preferência pelo pilar 

ambiental, o que mostra uma divergência de visão sobre o assunto. Como todos 

responderam conforme suas percepções, sem nenhuma evidência para 

comprovação, é preciso considerar que há distintas percepções de acordo com as 

visões dos perfis femininos e masculinos.  

Uma vez que todos os entrevistados afirmaram que as mulheres da 

organização em que atuam são facilitadoras, ou seja, fazem acontecer, atuam na 

execução, pode-se concluir que esse perfil reflete a posição mais comum das 

mulheres nas organizações, na execução e não na liderança, em que seria esperado 

um perfil catalisador. O perfil catalisador foi mencionado por H1, que atua na vice-

presidência, e também por H2, que considera a diretora da área catalisadora. Esse 

resultado corrobora a visão da pesquisadora de que se precisa de mais mulheres 

como catalisadoras da sustentabilidade, gerando uma relação melhor entre os seres 

humanos e a natureza, como cita Oliveira (2012): “Falará de mais reciprocidade 

entre nós e a natureza, pois entre as mulheres e a natureza há uma relação 

ancestral que se pode transmutar em uma nova aliança”. 

O tipo de contribuição das mulheres nas organizações está destacado no 

Quadro 7, na sequência. 
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Quadro 7 – Tipo de contribuição das mulheres nos projetos de sustentabilidade. 

Entrevistado 
Tipo da 

organização 
Tipo de contribuição 

M1 Company Proposta, liderança e execução 

M2 Company Proposta, liderança e execução 

M3 Company Proposta, liderança e execução 

M4 Academic Proposta, liderança e execução 

H1 Company Somente execução 

H2 Company Proposta, liderança e execução 

Fonte: A autora. 

Nota-se, por meio do Quadro 7, que a maioria dos entrevistados considera a 

participação das mulheres em todos as fases de um projeto, desde sua proposta, 

passando pela liderança, enfatizando, ainda, sua participação na execução. Com 

isso, conclui-se que as mulheres têm participação significativa na liderança de 

projetos, com 61% dos projetos liderados por elas, sendo que em quatro 

organizações pesquisadas 100% dos projetos são liderados por mulheres. Os 

relatos a seguir confirmam esse trabalho de liderança: 

[...] a diretora de sustentabilidade é quem fez toda a diferença na empresa 
para promover a sustentabilidade [...] a diretoria é basicamente feita por 
mulheres, praticamente tudo é executado por elas [...] a diretora acredita na 
causa, é uma ativista, não precisaria nem trabalhar mas acredita na causa 
[...] eu sou o único homem temos mais duas gerentes mulheres e a diretora 
(H2). 
 
[...] sou eu e mais três pessoas da equipe que são mulheres fazem todos os 
projetos, nós é que lideramos e executamos todos os projetos de 
sustentabilidade (M3). 
 
[...] sou eu e mais outra mulher que fazemos a governança dos projetos de 
sustentabilidade, somos as ecochatas (M4). 
 
[...] eu gostaria de ter muito mais orçamento, para conquistar a condição de 
fazer (M1). 

Esses relatos, que clamam por mais participação das mulheres ou relatam 

sua atuação na causa da sustentabilidade, corroboram a visão da pesquisadora, que 

entende que é necessária uma maior participação das mulheres em cargos de 

liderança para que a sustentabilidade passe a ser prioridade nas organizações, 

como relata uma das entrevistadas, quando diz que gostaria de mais orçamento 

para realizar mais ações de sustentabilidade. Em outro relato, afirma-se que a 

sustentabilidade “é parte do dia a dia das mulheres” e que elas, ao trabalhar em 

posições de liderança, “não vão deixar a questão da melhoria das condições de 
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trabalho interna e externamente”, ou seja, as mulheres preocupam-se com o coletivo. 

Em suma, a mulher, por ter o papel de gestar, preocupa-se mais com a questão de 

um futuro sustentável, tendo uma visão de longo prazo, pensando na sua prole. 

As contribuições efetivas foram citadas na forma de projetos mais relevantes: 

[...] gestão das informações de sustentabilidade, no trabalho de monitorar 
com uma base conceitual estruturada e reconhecida mundialmente [...] 
programa de proteção à criança e adolescente, equidade de gênero, 
programa de voluntariado empresarial, programa de direitos humanos (M1). 
 
[...] a mulher consegue mais equilíbrio entre os três pilares, focando todas 
as dimensões e não somente o financeiro (M3). 
 
[...] programa de desenvolvimento dos fornecedores [...] metas de 
sustentabilidade e bonificação relacionada ao atingimento das metas (M4). 
 
[...] resíduos de classe I, descarte de pneus, energia, água, inventário de 
GE (M2). 
 
[...] combate à dengue pelo retorno financeiro, ganhou prêmios e visibilidade 
(M3). 
 
[...] projetos de incentivo à cultura, que inclusive ganhou um prêmio e deu 
visibilidade à empresa [...] tudo começou com a busca de redução de custos 
com incentivos fiscais (H1). 

Foram citados projetos de diversos tipos, tendo sido dois deles premiados, 

principalmente devido à persistência da mulher, como relatado por M1. Entende-se, 

assim, que as mulheres podem atuar em todas as áreas da sustentabilidade, apesar 

da tendência pelo social, conforme constatado na pesquisa e também explicado pelo 

papel de mãe e de geradora de vida na sociedade. Ainda, conclui-se que as 

mulheres trabalham mais na execução e, nesse aspecto, são muito engajadas. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa demostram que as mulheres são 

fiéis ao tema sustentabilidade, fato verificado pelo tempo de atuação no assunto, 

possuem diferentes formações e atuam nos mais diversos projetos, sendo 

premiadas pelos resultados encontrados. São as pessoas que arregaçam as 

mangas para executar os projetos, atuando como facilitadoras, como também na 

execução, proposta e liderança dos projetos, sendo que, na liderança, possuem 

percentual expressivo de atuação, muito maior do que sua representatividade de 

liderança nas organizações. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Em relação ao objetivo de caracterizar a participação das mulheres nos 

projetos de sustentabilidade nas organizações signatárias do Pacto Global, conclui-

se que as mulheres têm grande participação na liderança dos departamentos de 

sustentabilidade, como também nos projetos. Outras conclusões relevantes, com 

base nos resultados desta pesquisa, são a seguir explicitadas: 

As mulheres são “fundamentais” na execução dos projetos de 

sustentabilidade, verificando-se que, quanto mais mulheres no poder dentro das 

organizações, mais ações de sustentabilidade, visto que as mulheres conseguem, 

segundo os entrevistados, “engajar-se mais nos projetos de sustentabilidade”, além 

de terem uma visão mais equilibrada dos pilares da sustentabilidade, tirando um 

pouco o foco somente da questão financeira. 

A contribuição das mulheres nos projetos de sustentabilidade está presente 

em todas as instâncias, tanto na sua liderança quanto na sua execução, havendo 

maior participação na execução. Considerando as características femininas de 

executar, ser persistente e paciente, seria importante incentivar uma maior 

participação delas nos projetos de sustentabilidade e na liderança das organizações. 

O método de pesquisa, por meio dos questionários encaminhados aos 

participantes, sem contato direto com os representantes do Pacto Global, resultou 

em baixo retorno, ou seja, apenas 9% dos questionários enviados foram 

respondidos. Outra limitação em relação ao método, que vale a pena ser 

considerada nas entrevistas, refere-se ao tempo para a realização desse processo, 

tendo havido dificuldade de contatar os entrevistados, bem como de alinhar as 

agendas dos responsáveis nas organizações com a agenda da pesquisadora. 

Destaca-se que, apesar da ajuda dos colaboradores do Comitê do Pacto Global do 

ISAE, houve dificuldade de contatar diretamente os signatários, além de algumas 

pessoas contatadas não terem respondido ao pedido da entrevista. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a participação das mulheres nos 

projetos de sustentabilidade, como também em marcos da história da 
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sustentabilidade, é significativa, pois identificou-se um alto percentual de mulheres 

na liderança dos projetos de sustentabilidade nas organizações signatárias do Pacto 

Global no Paraná.  

Isso também ficou evidenciado na pesquisa bibliográfica e documental, visto 

que a literatura apresenta a participação das mulheres em momentos importantes da 

história da sustentabilidade começa com Rachel Carson e culmina com Gro Harlem 

Brundtland, demonstrando a capacidade de liderança das mulheres em nível 

mundial. Voltolini (2014) destaca como exemplos Elisa Prado, da Tetra Pak, Luciana 

Alvares, da AES Brasil, Denise Alves, da Natura, e Denise Hills, do Itaú Unibanco. 

Outros exemplos que podem ser citados são: Izabella Teixeira, da Rede de Mulheres 

pela Sustentabilidade; Celina Carpi, do Grupo Libra; Andrea Alvares, da Pepsico; 

Daniela de Fiori, do Walmart; Ieda Novaes, da KPMG; Marise Barroso, Masisa; e 

Vania Somavilla, da Vale. 

Mesmo com essa representatividade na história da sustentabilidade mundial e 

brasileira, há um longo caminho a percorrer. Em relação ao estado do Paraná, 

apesar de apresentar um índice de 61% de liderança feminina nos projetos, tem 

somente uma organização representada no Conselho da Rede Brasileira de 

Mulheres pela Sustentabilidade, a qual não consta como uma signatária do Pacto 

Global. Outra referência de sustentabilidade e empoderamento da mulher no estado 

é a Itaipu Binacional, que possui uma mulher responsável pela Superintendência de 

Responsabilidade Social. No entanto, de forma geral, os exemplos são muito poucos, 

sendo necessário buscar uma maior participação das mulheres em posições de 

decisão dentro das organizações. Essa equidade nas decisões é, inclusive, meta da 

ONU, podendo permitir uma sociedade mais justa tanto para homens quanto para 

mulheres. 

Cabe destacar também que, visando a aumentar a atuação das mulheres em 

posições de liderança e, consequentemente, também na liderança da 

sustentabilidade, durante o mestrado e com o apoio do ISAE Business, foi criada 

pela pesquisadora e um grupo de amigas a startup Carreira de Mulher, que tem por 
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objetivo dar acesso ao desenvolvimento, para permitir que mais mulheres estejam 

preparadas para posições de liderança.  

Por fim, como desdobramento deste mestrado profissional, sugere-se o 

programa de desenvolvimento intitulado “Carreira de Mulher”, realizado em parceria 

com o ISAE, que irá oportunizar um treinamento de liderança feminina para a 

sustentabilidade, inicialmente no estado do Paraná, visando a preparar mulheres 

que desejam assumir posições de liderança no tema. Portanto, os resultados desta 

pesquisa servirão como base para estudos futuros, bem como fornecerão 

informações para a atuação profissional. Principalmente, apresentam uma 

importante reflexão sobre o incentivo para que mulheres possam assumir posições 

de liderança na área da sustentabilidade no Paraná, no Brasil e no mundo, para que, 

juntos e com equidade, homens e mulheres possam construir um planeta 

sustentável para essa geração e também para as gerações futuras. 
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APÊNDICE A 

Questionário para integrantes do MEX 

 

Prezado(a) Sr(a), 

 

Venho por meio deste,  

Sou aluna do Curso de Pós-graduação – Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade do ISAE, e para tanto estou desenvolvendo 

uma pesquisa  intitulada:  “Impactos da liderança feminina na sustentabilidade 

das empresas signatárias ou não do Pacto Global no Paraná”, cujo objetivo 

geral será identificar como a sustentabilidade é impactada pela liderança 

feminina no Paraná. 

Destaco que esta pesquisa está sendo coordenada pela equipe do 

ISAE, e sob a orientação da Profª Dra. Regina Márcia Brolesi de Souza, e, 

devido ao seu caráter exclusivamente acadêmico, garantimos sigilo uma vez 

que nenhuma informação será repassada nominalmente para o público 

externo. 

Na primeira fase estamos  fazendo um levantamento preliminar a fim 

de identificar e mapear as mulheres que lideram projetos de sustentabilidade 

dentro das empresas. Desse modo, convido-o a participar desta pesquisa, 

respondendo ao questionário que segue abaixo, fornecendo informações a 

respeito dos Projetos de Sustentabilidade de sua empresa para verificarmos 

qual a participação de liderança feminina. 

Atenciosamente, 

Mestranda Sandra Mara Choma 

QUESTIONÁRIO 

Nome ou Iniciais:   

Empresa: 

1. Sua empresa é signatária do Pacto Global da ONU? 

(  ) Sim   (  ) Não 
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2. Na sua empresa existe um departamento responsável por projetos de sustentabilidade para 

tratar as questões ambientais, sociais e econômicas do desenvolvimento sustentável 

(responsabilidade socioambiental, cidadania)?ASG 

(  ) Sim   (  ) Não 

Caso sua resposta seja sim para pergunta 2: 

3. A pessoa responsável por esse departamento é uma mulher? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Caso sua resposta seja para pergunta 3: 
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APÊNDICE B 

Questionário quantitativo para os Signatários do Pacto Global.: Importância 

da Liderança feminina nos projetos de sustentabilidade das empresas 

signatárias do Pacto Global do Paraná 

 

Sou aluna do Curso de Pós-graduação – Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade do ISAE, e para tanto estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada: “Impactos da liderança feminina na sustentabilidade das 

empresas signatárias do Pacto Global no Paraná”, cujo objetivo geral será identificar 

como a sustentabilidade é impactada pela liderança feminina em empresas 

signatárias do Pacto Global no Paraná. 

Destaco que esta pesquisa está sendo coordenada pela Profª Dra. Regina Márcia 

Brolesi de Souza, e, devido ao seu caráter exclusivamente acadêmico, garantimos 

sigilo uma vez que nenhuma informação será repassada nominalmente para o 

público externo. 

Na primeira fase estamos fazendo um levantamento preliminar a fim de identificar e 

mapear as mulheres que lideram projetos de sustentabilidade dentro das empresas. 

Desse modo, convido-o a participar desta pesquisa, respondendo ao questionário 

que segue abaixo, fornecendo informações a respeito dos Projetos de 

Sustentabilidade de sua empresa para verificarmos qual a participação de liderança 

feminina. 

*Obrigatório 

Empresa * 

Nome ou Iniciais * 

1. Qual o percentual de mulheres na empresa? * 

( ) 0-10%  
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( ) 11-20%  

( ) 21-30%  

( ) 31-40%  

( ) 41-50%  

( ) 51-60%  

( ) 61-70%  

( ) 71-80%  

( ) 81-90%  

( ) Mais de 90%  

2. Qual o percentual de mulheres em cargo de liderança? * 

( ) 0-10%  

( ) 11-20%  

( ) 21-30%  

( ) 31-40%  

( ) 41-50%  

( ) 51-60%  

( ) 61-70%  

( ) 71-80%  

( ) 81-90%  

( ) Mais de 90%  

3. A empresa possui Conselho de Administração? * 

( ) Sim  

( ) Não  
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4. A empresa possui Comitê Sustentabilidade no Conselho de 

Administração? * 

( ) Sim  

( ) Não  

5. O Conselho de Administração tem membros mulheres?  

( ) Sim  

( ) Não  

6. O Conselho de Administração tem membros independentes, ou seja, 

membros que não possuem nenhum vínculo com a empresa?  

( ) Sim  

( ) Não  

7. Entre os membros independetes do conselho de administração 

existem mulheres?  

( ) Sim  

( ) Não  

8. Existe uma Diretoria, Gerencia ou área responsável por 

Sustentabilidade na sua empresa? * 

( ) Sim  

( ) Não  

9. A diretoria, departamento ou área responsável por sustentabilidade é 

liderada por uma mulher?  

( ) Sim  

( ) Não  
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10. Poderia nos informar o nome, departamento, telefone e e-mail da 

pessoa responsável por assuntos de sustentabilidade para que possamos 

entrar em contato e aprofundar nossa pesquisa? * 

( ) Sim  

( ) Não  

Nome do contato  

Departamento  

Telefone  

e-mail  

11. Você possui os projetos da empresa organizados pelos Princípios do 

Pacto Global ou Pilares da Sustentabilidade (Ambiental, Social, Econômico) * 

( ) Organizados por Princípios do Pacto Global. Responda as perguntas 14 à 21  

( ) Organizados pelo Pilares da Sustentabilidade (Ambiental, Social, Econômico). 

Responda as perguntas 22 à 26  

( ) Nenhuma das anteriores. Responda as perguntas 12 e 13.  

12. Quantos projetos de sustentabilidade foram realizados em 2014 para 

os pilares ambiental, social e econômico? * 

13. Quantos dos projetos de sustentabilidade realizados em 2014 para os 

pilares ambiental, social e econômico forma liderados por mulheres? * 

14. Qual o número de projetos realizados no ano de 2014 relacionados 

ao tema de Direitos Humanos? * 

Princípios de Direitos Humanos. 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 
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15. Quantos projetos realizados no ano de 2014 relacionados ao tema de 

Direitos Humanos foram liderados por mulheres? * 

Princípios de Direitos Humanos. 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 

16. Qual o número de projetos realizados no ano de 2014 relacionados 

ao tema Trabalho? * 

Princípios de Trabalho: 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;6.Eliminar a 

discriminação no emprego. 

17. Quantos projetos realizados no ano de 2014 relacionados ao tema 

Trabalho foram liderados por mulheres? * 

Princípios de Trabalho: 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;6.Eliminar a 

discriminação no emprego. 

18. Qual o número de projetos/ações realizados em 2014 relacionados ao 

princípios de Meio Ambiente? * 

Princípios para Meio Ambiente: 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. 

19. Quantos projetos/ações realizados em 2014 relacionados ao 

princípios de Meio Ambiente foram liderados por mulheres? * 

Princípios para Meio Ambiente: 7. As empresas devem apoiar uma 

abordagem preventiva aos desafios ambientais;8. Desenvolver iniciativas para 
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promover maior responsabilidade ambiental; e 9. Incentivar o desenvolvimento e 

difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

20. Qual o número de projetos realizados em 2014 relacionados à 

Transparência, Governança e Combate a Corrupção? * 

Princípios de Combate a Corrupção: As empresas devem combater a 

corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 

21. Quantos projetos realizados em 2014 relacionados à Transparência, 

Governança e Combate a Corrupção foram liderados por mulheres? * 

Princípios de Combate a Corrupção: As empresas devem combater a 

corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 

22. Qual o número de projetos realizados em 2014 no Pilar Ambiental?  

23. Quantos projetos realizados em 2014 no Pilar Ambiental que foram 

liderados por mulheres?  

24. Qual o número de projetos realizados em 2014 no Pilar Social?  

24. Quantos projetos realizados em 2014 no Pilar Social foram liderados 

por mulheres?  

25. Qual o número de projetos realizados em 2014 no Pilar Econômico?  

26. Quantos projetos realizados em 2014 no Pilar Econômico liderados 

por mulheres?  
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APÊNDICE C 

Questionário aplicado para a líder de sustentabilidade na empresa: 

QUESTIONÁRIO 

Importância da Liderança feminina nos projetos de sustentabilidade das 

empresas signatárias do Pacto Global do Paraná 

Sou aluna do Curso de Pós-graduação – Mestrado Profissional em 

Governança e Sustentabilidade do ISAE, e para tanto estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada: “Impactos da liderança feminina na sustentabilidade das 

empresas signatárias do Pacto Global no Paraná”, cujo objetivo geral será identificar 

como a sustentabilidade é impactada pela liderança feminina em empresas 

signatárias do Pacto Global no Paraná. 

Destaco que esta pesquisa está sendo coordenada pela Profª Dra. Regina 

Márcia Brolesi de Souza, e, devido ao seu caráter exclusivamente acadêmico, 

garantimos sigilo uma vez que nenhuma informação será repassada nominalmente 

para o público externo. 

Na primeira fase estamos fazendo um levantamento preliminar a fim de 

identificar e mapear as mulheres que lideram projetos de sustentabilidade dentro das 

empresas. Desse modo, convido-o a participar desta pesquisa, respondendo ao 

questionário que segue abaixo, fornecendo informações a respeito dos Projetos de 

Sustentabilidade de sua empresa para verificarmos qual a participação de liderança 

feminina. 

1. Perfil pessoal e de carreira: 

1.1 Nome:  

1.2 Cargo:  

( ) Diretor(a) ( ) Gerente ( ) Coordenador(a)/Supervisor(a) ( ) Outro. 

Especifique:  
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1.3 Quanto tempo no cargo atual em anos:  

1.4 Quanto tempo está nessa  empresa em anos:  

1.5 Qual seu grau de escolaridade? 

( ) Doutorado/Mestrado ( ) Pós-Graduação ( ) Graduação ( ) Outro. 

Especifique: _ 

1.6 Qual sua área de formação acadêmica? 

( ) Humanas ( ) Exatas ( ) Biológicas 

1.7. Qual foi a motivação para trabalhar com projetos de sustentabilidade? 

1.8. A quanto tempo atua projetos de Sustentabilidade? 

1.9. Quais seus conhecimentos de sustentabilidade  

(  )Tendências 

 ( )Cadeia de valor e impactos socioambientais  

 ( ) Fundamentos técnicos  

 ( ) Indicadores 

 ( ) Cultura geral sobre temas locais e globais 

 ( ) Leitura de obras clássicas e documentos internacionais importantes 

1.10 Você identifica-se mais com projetos de qual pilar da sustentabilidade 

()Ambiental 

() Social 

() Econômico   

() Todos 
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1.11 Dos projetos realizados dentro da empresa quais foram os mais 

importantes? 

1.12 Qual foi a participação das mulheres nesses projetos. ( proposta, 

liderança, execução) 

1.13 Qual  a contribuição efetiva das mulheres nos projetos sustentabilidade? 

1.14 Consegue citar exemplos de ações promovidas/lideradas pelas mulheres 

na sua empresa? 

1.15 Você identifica que as mulheres tem preferência por um dos pilares? 

Tem alguma evidência disso(número de participação por pilar) ou é somente uma 

percepção? 

1.16. Qual o engajamento das mulheres nos projetos. Atuam como: 

Catalizadoras – Incluem a sustentabilidade entre as prioridades do seu 

departamento 

Especialistas – engajamento técnico e intelectual 

Facilitadoras – atuam na execução, querem fazer funcionar 

Ativistas – obstinadas e apaixonadas pela causa. 
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APÊNDICE D 

Boa tarde, 

Gostaríamos de convidar as organizações signatárias do Pacto Global no Estado do Paraná para 

participarem de pesquisa sobre o impacto da liderança feminina na sustentabilidade empresarial. O 

estudo é desenvolvido por Sandra Choma, sob orientação da Profª Dra. Regina Márcia Brolesi de 

Souza, do Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade do ISAE (Instituto Superior de 

Administração e Economia), signatário do Pacto Global desde 2004.  

O questionário online busca identificar e mapear as mulheres que lideram projetos de 

sustentabilidade dentro das empresas. Desse modo, convidamos você a responder o questionário 

disposto no link abaixo fornecendo informações a respeito dos Projetos de Sustentabilidade de sua 

empresa até o dia 31 de maio. 

Devido ao caráter exclusivamente acadêmico da pesquisa, o ISAE garante o sigilo das informações e 

se compromete a não repassar nenhuma informação ao público externo.  

Responda a pesquisa aqui. 

Pedimos que, em caso de dúvidas, entre em contato com Sandra Choma, no e-

mail  schoma000@hotmail.com. 

Agradecemos desde já pela participação.  

Atenciosamente, 

  

 

Maria Gabriela Eiras de Almeida 
Assistente Administrativo - Rede Brasileira do Pacto Global  
Administrative Assistant - Global Compact Brazil Network 
Rede Brasileira do Pacto Global | Global Compact Brazil Network 
Rua Boa Vista, 150 – 14º andar – Centro – CEP 01014-000, São Paulo, SP UN Office | São Paulo | Brasil 
Phone: + 55 11  2500 5291 

www.pactoglobal.org.br        
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