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Potencial transformador

 No Brasil, cerca de 80% dos empregos estão nas empresas privadas.

 Dado que revela potencial transformador das empresas no mundo do trabalho e da 

responsabilidade social corporativa.

 Empresas têm enorme potencial para promover mudança cultural tanto

internamente, quanto na sociedade em geral; para inspirar políticas públicas e políticas

internas de outras empresas por meio de adoção de ações internas em prol da equidade



O que motiva? 

 Número crescente de pesquisas documentam, apresentam evidências e medem as 

diversas formas pelas quais as mulheres podem contribuir para agregar valor à 

empresa

 Nova agenda de desenvolvimento que engaja não só Estados Membro, mas 

também ressalta o papel das empresas tanto no cumprimento das metas quanto 

no seu financiamento



Potencial transformador

 Crescente interesse e compromisso das empresas públicas e privadas com a eliminação da 

discriminação e a promoção da equidade;

 Compromisso global com igualdade de gênero nunca esteve tão forte;

 Custo da desigualdade de gênero para o desenvolvimento humano e econômico é 

enorme, assim como são enormes os ganhos potenciais de fechar as lacunas. 

Existe um custo da inação



Potencial transformador

 Além de perceber que é a coisa certa a se fazer, empresas se dando conta do valor 

econômico de promover o empoderamento econômico das mulheres. 

 Papel das empresas no empoderamento econômico das mulheres é, basicamente: 

 Apoiá-las e criar condições para que alcancem o seu potencial pleno em todos  os 

niveis da cadeia de valor das empresas (como 

lideres, funcionárias, fornecedoras, distribuidoras, consumidoras e membros da 

comunidade)



Perdas pela inequidade

Fonte: McKinsey Why Women Matters



• A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO PODE 
ACRESCENTAR $12 TRILHÕES AO PIB ATÉ 2025 E ATÉ 
$28 TRILHÕES NO CENÁRIO DE POTENCIAL MÁXIMO

Ganhos da equidade

FonMcKinsey Why Women Matters



A realidade: igual participação?
América Latina (2014): Ministérios de Fazenda

Ministros
de Fazenda

18

Instituições financeiras globais (2014): Diretorias Executivas

Fundo Monetário
Internacional

Banco Mundial

Banco Inter-
Americano de 
Desenvolvimento
(BID)

15



A realidade: mulheres na liderança?
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% de Mulheres na liderança

Fonte: OIT

Alta Liderança
EUA 19.9%  & 

25%
Brazil  9% 

Fonte: Catalyst, FGV



Pesquisa Ethos 500 maiores empresas

• Conselhos de administração: 11% de mulheres e 4.9% de negros

• Quadro executivo: 13.6% de mulheres e 4.7% de negros

• Gerência: 31% de mulheres e 6.3 % de negros

• Supervisão: 38.8% e 25.9% 

As empresas entrevistadas: 

• Afirmam terem políticas com metas e ações planejadas no quadro 
executivo, 12% para mulheres e  3.4% para negros

Perfil da liderança no Brasil



HLP Empoderamento econômico das mulheres

Painel de Alto Nível Empoderamento Econômico das Mulheres:

• Criado pelo Secretário Geral das Naçoes Unidas, tem por objetivo elaborar
conjunto de recomendaçoes orientadas para açao para promover a 
implementaçao da Agenda 2030 focando em aspectos relacionados com o 
empoderamento economico das mulheres. 



Relatório HLPWEE 

Sete princípios de agenda transformadora do empoderamento econômico das 

mulheres:

1 – combater normas adversas que limitam as oportunidades para as mulheres e 

promover normas positivas; 

2 - garantir proteções legais e uma reforma de leis e regulações discriminatórias; 

3 - reconhecer, reduzir e redistribuir o trabalho não-remunerado e de cuidado; 

4 - construir ativos digitais, financeiros e de propriedade inclusivos; 

5 - mudar a cultura e a prática corporativa, 

6 - melhorar práticas do setor público em empregos e aquisições,

7 - fortalecer a visibilidade, a voz coletiva e a representatividade. 



Relatório HLPWEE 
 O que cada ator pode fazer para promover mudanças? 

o Setor publico: adotar e implementar leis  e políticas que promovam o crescimento

econômico inclusivo

o Setor corporativo: mudar cultura e práticas organizacionais, construir evidências a 

partir da experiência acumulada das empresas que já estão promovendo a 

equidade

No mínimo, empresas deveriam cumprir legislaçao local e normas internacionais da 

OIT em igualdade de gênero para erradicar discriminaçao no mundo do 

trabalho, eliminar lacunas de genero na proteçao social  e possibilitar participacao 

igualitaria de homens e mulheres no mercado de trabalho. 



Relatório HLPWEE 
 Abordagem de cadeia de valor para o caso corporativo:

o Comprar de empresas lideradas por mulheres pode fortalecer a marca e melhorar o acesso a mercados 

premium

o Cada mulher a mais entre as lideres da empresa ou no conselho administrativo pode aumentar de 8 a 13 

pontos percentuais o retorno econômico

o Companhias com mulheres  na liderança tem 15% a mais de chance de ter retorno financeiiro acima da 

media nacional

o Mulheres influenciam 80% das decisoes sobre consumo, controlando mais de USD 20 trilhoes no gasto 

global

 Compromisso com igualdade de genero pode aumentar a reputaçao da empresa

 Mais de um em tres lideres empresariais reportam maior lucro ao investir em igualdade de genero. 



Relatório HLPWEE 
 Chamado para açao: 

o Endereçar discriminaçao

o Criar ambientes que possibilitem mulheres se desenvolverem (igualdade 

salarial, trabalho flexivel, politicas amigaveis trabalho familia, capacitaçoes) 

o Investir iniciativas para redistribuir e reduzir trbaalho nao remunerado.

o Promover modelos de liderança feminia positivos

o Integrar e apoiar empresas lideradas por mulheres

o Criar produtos e serviços para suprir necessidades especificas de mulheres

o Mapear e monitorar performance em igualdade de gênero 



TRABALHAR 

JUNTAS E 

JUNTOS 

PELAS 

MUDANÇAS

Decálogo de 

prioridades

Criar mais e melhores 
empregos para as 
mulheres

Reduzir a segregação 
ocupacional e as brechas de 
gênero

Fortalecer a segurança dos 
ingressos das mulheres ao longo 
de todo seu ciclo de vida

Reconhecer, reduzir e 
redistribuir o trabalho 
doméstico e de cuidados não 
remunerado

Investir em serviços sociais com 
perspectiva de gênero

Maximizar os recursos 
destinados à igualdade 
substantiva

Ajudar as organizações de mulheres a 
exigir seus direitos e influenciar na 
agenda pública em todos os níveis

Criar um entorno mundial favorável à 
realização dos direitos das mulheres

Utilizar as normas de direitos humanos 
para desenhar as políticas e catalizar 
as mudanças

Obter evidência empírica que permita 
avaliar os avanços no âmbito dos 
direitos econômicos e sociais das 
mulheres



Demografia das Empresas
• # de Empresas: 4.775.098 

• Pessoal ocupado total: 41.906.597

• Pessoal ocupado assalariado: 35.050.524

• Segmentos com mais empresas e pessoal

• Reparação de veículos, automotores e motocicletas: 2.199.587 e  9 milhões

• Industria de Transformação: 446.431 e 8 milhões

• Alojamento e Alimentação: 326.637 e 2 milhões

• Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 289.450 e 4 milhões

• Atividades profissionais, cientificas e técnicas: 262.450 e 1 milhão

• Transporte, Armazenagem e Correio:  237.143 e 2,5 milhões

IBGE 2013 - http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94575.pdf



Demografia das Empresas
• Empresas por Região:

• Sudeste 2.642.158

• Sul 1.153.635

• Nordeste 802.562 (Bahia 240.462)

• Centro Oeste 414.639

• Norte 192.538

• 100  Maiores Empresas 

• Pessoal  ~ 2 milhões

• Segmentos: Telecom, Energia, Construção, Químicos e varejo.

• Bancos

• Pessoal ~ 0.5 milhão



FERRAMENTAS - WEPs

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto 
nível.

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e 
apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que 
trabalham na empresa.

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as 
mulheres.

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing.

6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e 
ao ativismo social.

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



WEPs

1291 empresas 
ao redor do

mundo

105 no Brasil
11 globais 
presentes
no Brasil

48 empresas 
reconhecidas pelo 

prêmio WEPs

1.3 milhão de 
empregados 

diretos no Brasil

Grande Impacto 
na Cadeia de 

valores



Reconhecimento público iniciativas pró equidade




