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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo mapear a aplicação de políticas afirmativas de 

gênero na formação de novos valores corporativos. O estudo discorreu sobre o histórico de 

luta das mulheres ao longo dos anos, os pontos principais do movimento feminista e suas 

reinvindicações, a conquista dos direitos das mulheres e dos movimentos sindicais e sua 

interação com as cláusulas sociais dos acordos coletivos. O pesquisa realizada teve um 

enfoque qualitativo e exploratório. O método consistiu na análise de conteúdo utilizando-se 

de pesquisa bibliográfica e documental realizada através de consultas dos relatórios 

técnicos de empresas e de instituições públicas e privadas. A pesquisa utilizou dados 

disponível ao público de organizações de quatro setores produtivos: extrativista, de 

finanças, de bens de consumo e de serviços. A seleção resultou em uma amostra de 06 

empresas com  recorte temporal de 2014 a 2016. A análise consistiu no mapeamento das 

políticas afirmativas de gênero para a formação de novos valores corporativos sob a ótica 

da Responsabilidade Social Empresarial e sua interação com os stakeholders mediante a 

participação das empresas no Programa Pró Equidade de Gênero e Raça, do compromisso 

firmado entre as organizações com o Pacto Global e nos princípios de empoderamento 

feminino da ONU Mulheres. A principal conclusão do trabalho foi que a participação 

voluntária das empresas no PPEGR e Pacto Global, incentiva o compartilhamento de 

resultados das boas práticas e das ações afirmativas de gênero para toda a comunidade 

empresarial. Como resultado este trabalho contribui para a construção do diálogo 

participativo que colabora com a transformação da cultura organizacional e para a 

formação de novos valores corporativos, favorecendo ao empoderamento feminino no 

mercado de trabalho. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Políticas; Responsabilidade Social; Empoderamento 

Feminino;  Sindicalismo; Diversidade de Gênero. 
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Abstract 

 

 
 

 

The present study aimed to map the application of affirmative gender policies in the 

formation of new corporate values. The study discussed women's history of struggle over 

the years, the main points of the feminist movement and its claims, the achievement of the 

rights of women and trade union movements, and their interaction with the social clauses 

of collective bargaining. The research carried out had a qualitative and exploratory 

approach. The method consisted in the analysis of content using bibliographical and 

documentary research carried out through consultations of the technical reports of 

companies and public and private institutions. The research used data available to the 

public of organizations from four productive sectors: extractive, financial, consumer goods 

and services. The selection resulted in a sample of 06 companies with a temporal cut from 

2014 to 2016. The analysis consisted of the mapping of affirmative gender policies for the 

formation of new corporate values from the point of view of Corporate Social 

Responsibility and its interaction with stakeholders through participation of the companies 

in the Gender Equality and Race Program, the commitment made between the 

organizations with the Global Pact and the principles of women's empowerment of ONU 

Women. The main conclusion of the study was that the voluntary participation of 

companies in the PPEGR and Global Pact encourages the sharing of good practice and 

affirmative action results for the entire business community. As a result, this work 

contributes to the construction of participatory dialogue that contributes to the 

transformation of organizational culture and to the formation of new corporate values, 

favoring female empowerment in job market. 

 

 

Keywords: Policy Management. Social Responsability. Female's Empowerment. 

Syndicalism. Gender Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Historicamente, a invisibilidade e a discriminação feminina provocada pelo 

distanciamento da esfera pública e privada, têm sido visto como um dos fatores 

prejudiciais à acessibilidade no mercado de trabalho. Estas restrições constituem barreiras 

à participação das mulheres nos processos decisórios acarretando diversas reações dos 

movimentos feministas o que impulsionou uma onda transformativa essencial à ascensão 

das mulheres nas instituições. (REIS, 23013; SPINELLI, 2014) 

A literatura revela que as mulheres estão a muito tempo presente no mercado de 

trabalho. Apesar disto, nem sempre tiveram o merecido destaque motivado pelo processo 

de invisibilidade a que estiveram expostas e as dificuldades de empregabilidade 

encontradas ao longo dos anos. Para Andrade (2015) os avanços mais promissores do 

século XIX, ainda hoje são considerados inexpressivos, apesar de terem possibilitado às 

mulheres o ingresso em determinados segmentos antes totalmente restritos ao universo 

masculino.  

A este movimento de acesso feminino no mercado de trabalho, Reis (2013) atribui à 

entrada das indústrias multinacionais no pós-guerra que resultou com o crescimento da 

força de trabalho feminino no Brasil. Por outro lado, Guimarães, Barone & Brito (2016, p. 

18) consideram que este processo ocorreu pela “inflexão célere do controle do próprio 

corpo (fecundidade)”, que estabeleceu a composição desta “população economicamente 

ativa” ao reorganizar a estrutura familiar como ponto de destaque para a transformação 

deste espírito de cooperativismo feminino. O aparecimento dos movimentos feministas 

permitiu estabelecer própositos, como a transposição de barreiras impostas pelo 

patriarcado consideradas como desigualdades inibidoras das oportunidades a ascenção de 

muitas mulheres. Porém, a temática ainda exige muito diálogo ficando obvio que o 

tratamento dessas questões não pode ser assim tão superficial exigindo ainda grande 

esforço.  

Dado a diversidade cultural, social, racial e demográfica destacadas por Silva, 

Santos & Silva, (2015) favorece pensar sobre a forma de tratamento dado a essas questões 

e ao estabelecimento das condições necessárias a sua superação. Para tanto, deve-se dar 

uma maior importância ao debate das lutas de gênero porque “generalizar o feminismo é o 

mesmo que restringi-lo a um único padrão de mulher, desconsiderando todo o contexto 
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social de várias outras mulheres que são matriarcas de suas famílias, seja pela sua cultura 

ou pela sua atuação”. (SILVA, SANTOS & SILVA, 2015, p. 1).  

À luz da literatura disponível, segundo Reina (2014) o histórico da luta sindical 

feminina embora muito precoce, já assumiu diversos temas importantes como a pauta das 

mulheres na política, o enfrentamento da luta por poder de decisão, as questões relativas a 

gênero, etc. Desta forma, é possível supor que a mudança de um cenário sexista e patriarcal 

somente será possível através de políticas públicas e ações afirmativas que contribuam de 

fato para o empoderamento feminino em todas as suas instâncias e contemplando toda a 

sua diversidade. 

Por outro lado, Reina (2014) ressalta a importância da continuidade das pesquisas 

sobre a militância feminina e os sindicatos. De um modo geral, a vinculação das 

experiências passadas nas diversas temáticas de gênero poderão servir no futuro para a 

transposição de barreiras existentes e para o reconhecimento do ênfoque feminino no 

trabalho e nos espaços sociais. Este é um dos pontos primordiais do empoderamento 

feminino que deve favorecer a maior participação das mulheres em todas as esferas de 

tomada de decisão. 

Silva & Campos (2015) consideram que o sindicato é uma das engrenagens 

principais utilizadas pelas instituições para mobilizar a categoria para a luta por direitos e 

melhorias no trabalho e para a mobilização do proletariado em defesa da manutenção dos 

seus direitos. Contudo, Alves & Gama (2013) salientam que a dificuldade encontrada pelas 

mulheres nas relações sindicais são mantidas pela cultura machista e patriarcal o que 

dificulta o acesso da militância feminina a ocupar postos decisórios inclusive neste meio. 

Segundo Reis (2013), o modelo proposto pelo Estado para a mitigação da cultura 

machista e do tratamento a situações que representa é realizado através da adoção de 

políticas públicas, tais como: programas de incentivos a cursos de capacitação e a 

participação de mulheres nas universidades como a campanha do Governo brasileiro 

chamada “Mulheres que inovam” realizado pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso 

Técnico e Emprego). Esse tipo de política pública demonstra o esforço por parte do 

governo em criar um ambiente propício a transformação de um cenário de cunho 

completamente masculino, ampliando as oportunidades e favorecendo a entrada das 

mulheres em novas profissões.  
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Em todo mundo, determinadas profissões ainda são predominantemente 

masculinas, o que se traduz em uma parcela menor de representatividade feminina. 

Contudo, nos últimos anos, o mercado de trabalho brasileiro tem se adaptado à 

implantação de políticas públicas, favorecendo a um gradativo aumento da participação 

feminina nos postos de trabalhos. (SPINELLI, 2014; REIS, 2013) 

A discriminação de gênero sempre foi considerada um dos principais fatores 

excludentes do mercado, e este tem sido o grande desafio para a ascensão aos cargos de 

tomadas de decisão. No entanto, o Estado tem procurado suprir o seu papel de 

administrador público através da implantação de programas sociais e políticas públicas de 

gênero que visa combater a essa desigualdade. (DANIEL, 2011) 

Uma das formas encontradas de modo a transpor as barreiras de ingresso das 

mulheres aos cargos de tomada de decisão tem sido “a adoção de políticas de conciliação 

família-trabalho e políticas afirmativas para romper com as barreiras que impedem o 

acesso feminino ao topo das estruturas de poder”. (ALVES, 2016, p. 636)  

A defesa dos direitos das mulheres, de acordo com o CFMEA et al. 2006, foi 

constituído de um compromisso do governo brasileiro o qual reconhecia os seus deveres e 

responsabilidades no enfrentamento a todas as formas de discriminação.  E o maior desafio 

era o combate à desigualdade de gênero que era tomado em uma de suas dimensões de 

forma mais evidente e desafiadora. 

A fim de assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais que estão regidos na 

Constituição Federal e nos pactos e acordos internacionais, o princípio da igualdade entre 

mulheres e homens é representado pela visibilidade, poder e participação de todos nas 

esferas da vida pública e privada sem distinção de gênero. (PERISTA, et al, 2008). 

Ainda em relação a isto, Chies (2010) considera que a luta contra o patriarcado foi 

estimulada pelo aumento da qualificação profissional feminina. A autora enfatizou que o 

foco no diálogo feminista fortalece as mudanças demográficas e sociais que devem estar 

alinhadas aos avanços da transformação cultural e aos valores relativos ao papel da mulher.  

O governo brasileiro, através do entrosamento entre o setor público e privado, tem 

empoderado mulheres e meninas através de cursos de capacitação ofertados para o 

preenchimento de vagas antes distanciadas deste grupo. A relevância do papel das políticas 

públicas para o empoderamento da população feminina é destacado por Reis (2013) ao 

citar que a SPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Agrário viabilizaram a ampliação desse 

segmento em carreiras com marcada presença do sexo masculino. Essa estratégia tinha por 

objetivo o enfretamento da segregação ocupacional que atingia o acesso das mulheres às 

profissões exclusivamente masculinas. 

Visando garantir a participação das mulheres nos diversos setores, a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos, criou em 2005 o PPEGR – Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça1 está ligado ao compromisso e com a responsabilidade de promoção para a 

garantia da participação das mulheres em todos os campos públicos ou privados. Na prática 

o programa tem garantido o efetivo engajamento do Governo Federal para a autonomia 

econômica das mulheres, através da elaboração e implementação de políticas de trabalho e 

renda sob a perspectiva de gênero.  (ONU Mulheres, 2016) 

A ONU Mulheres destaca que nos últimos 10 anos já participaram do programa 

cerca de 191 organizações entre públicas e privadas, totalizando mais de 1 milhão de 

trabalhadores. O PPEGR tornou-se um exemplo de política pública bem sucedida e vem 

impactando favoravelmente a vida de muitas trabalhadoras e trabalhadores, a partir do 

compromisso firmado entre as empresas participantes e o Estado através do  

comprometimento com o Pacto Global.  

Ao longo dos anos, em virtude dos pactos e acordos internacionais, o papel da 

responsabilidade social vem se modificando, aumentando o grau de comprometimento das 

empresas através da implantação de políticas e ações afirmativas de gênero. Quando se fala 

em políticas de bem-estar social, o público se confunde com o privado e vice versa. De 

acordo com Perista, et. al, (2008) a Responsabilidade Social das empresas trata de uma 

nova dimensão, a social e não apenas das áreas econômicas e ambientais. Os impactos 

destas mudanças variam, dependendo do setor produtivo. 

De acordo com Teixeira (2014) apesar das conquistas propiciadas pelas políticas 

públicas e pela responsabilidade social das empresas, da qual a diversidade faz parte, os 

resultados ainda seguem seriamente comprometidos pelo conservadorismo presente nas 

instituições. As empresas precisam refletir acerca do diálogo construtivo, para que o 

                                              
1 O Programa busca disseminar novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional para 

alcançar a igualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, considerando as desigualdades de raça 

e etnia. É dirigido a organizações de médio e grande porte, públicas e privadas, com personalidade jurídica 

própria, o que amplia o seu impacto para interferir no mercado de trabalho. Link 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/proequidade_para-site.pdf


18 

 

discurso, efetivamente, seja colocado em prática e que de fato ocorra a defesa dos direitos 

humanos e de gênero em prol de todos.  

De acordo com Teixeira, o movimento da Responsabilidade Social foi um dos 

principais responsáveis pela divulgação das informações empresariais com o incetivo da 

publicação dos relarórios de sustentabilidade utilizado como um mecanismo utilizado para 

divulgar publicamente todas as iniciativas da empresas. A autora critica o fato dos daos 

presentes neste relatório ser muito genérico e sugere a necessidade de se construir um 

mecanismo que facilite ampliar o diálogo entre o setor empresarial e a sociedade.  

Para isto, as políticas internas das empresas precisam estar alinhadas aos princípios 

de Responsabilidade Social e em conformidade com os acordos e tratados internacionais, 

de modo a interagir com as políticas públicas tornando possível o empoderamento 

feminino. Neste sentido, muitas empresas já adotam comissões para o tratamento adequado 

desta demanda, contribuindo para o fortalecimento da inclusão de um diálogo sugestivo de 

cláusulas sociais e de gênero nos acordos trabalhistas. 

Com este propósito, a pesquisa discorrerá sobre a temática da mulher no mercado 

de trabalho e será dividada em 03 capítulos divididos da seguinte forma: O capítulo 1 

retratará a exposição histórica do empoderamento feminino e o processo de discriminação 

das mulheres. O segundo capítulo, abordará a origem e evolução dos sindicatos, as 

transformações de um movimento reivindicatório. O terceiro capítulo será sobre a 

Responsabilidade Social Organizacional, os movimentos dos direitos humanos e das 

políticas públicas através da discussão sobre como isto contribui para o empoderamento 

feminino no trabalho, discutindo a relação do sindicalismo como stakeholders das 

organizações atuais. E por último, será contemplado a metodologia da pesquisa a qual 

verificará a contribuição das políticas e ações afirmativas de gênero alinhadas ao 

cumprimento dos princípios da Organização das Nações Unidas – ONU e do Pacto Global, 

mediante a um estudo que será realizado nos programas Pró-Equidade e relatórios de 

sustentabilidade de empresas selecionadas de quatro setores empresariais distintos: 

extrativista, de finanças, de bens de consumo e de serviços.  

Embora as políticas públicas e afirmativas tratem de vários temas inclusive à 

questão racial, este trabalho será dedicado exclusivamente às questões relativas a gênero. 
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1. O problema da pesquisa 

 

 
O presente estudo considerou importante mapear a aplicação de políticas 

afirmativas de gênero na formação de novos valores corporativos e o papel do Programa 

Pró-Equidade de Gênero e Raça – PPEGR na promoção do empoderamento das mulheres 

trabalhadoras através do seu engajamento com as políticas afirmativas de gênero do setor 

empresarial em diferentes setores produtivos. 

O PPEGR trata especificamente de questões relativas aos direitos humanos e de 

ações que impactam diretamente nos direitos das minorias. Figura hoje, como um agente 

facilitador para a proposição dessas ações afirmativas e para a construção de políticas que 

visem o combate às desigualdades de gênero no trabalho. Isto ocorre através do 

compartilhamento de ideias e boas práticas que possibilitem a construção de cláusulas de 

acordos coletivos em parceria com os outros agentes e partes interessadas em prol do bem-

estar mútuo. 

O foco de reflexão do estudo teve como base as seguintes inquietações: 1. Quais os 

indicadores do programa que norteiam as etapas a serem desenvolvidas pelas empresas 

visando ao empoderamento feminino? 2. Como a cooperação dessas empresas com o 

PPEGR e o Pacto Global, interage com o sindicalismo atual para viabilizar o cumprimento 

das políticas afirmativas de gênero alinhadas aos princípios pactuados pela ONU e ao 

estado de bem-estar social para o combate às desigualdades sociais? 3. Como a 

aplicabilidade dessas políticas afirmativas contribuem para a formação de novos valores 

corporativos? 

Desta forma, a pesquisa se propôs a explorar o seguinte problema: De que maneira 

o PPEGR favorece à promoção do cumprimento dos princípios da ONU Mulheres e das 

políticas afirmativas de gênero para o empoderamento feminino no setor empresarial? 
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2. Objetivos  
 

GERAL: Mapear a aplicação de questões afirmativas de gênero na formação de novos 

valores corporativos para o empoderamento feminino no setor empresarial. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1) Analisar a interação do PPEGR com o Pacto Global com a finalidade de verificar 

como o direito da mulher, referidos nos princípios sugeridos pela ONU Mulheres 

estão sendo divulgados pelas organizações.  

 

2) Identificar fatores que promovam o atendimento aos direitos da mulher na 

formação de novos valores corporativos com foco na responsabilidade social 

empresarial. 

 

3) Verificar o papel do sindicalismo atual para o desenvolvimento das políticas 

afirmativas de gênero e suas contribuições para o empoderamento feminino. 
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3. Delimitação da pesquisa 

 
 

Esta pesquisa foi classificada como qualitativa e exploratória, foi realizada por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental. O estudo consistiu em analisar as questões 

relativas às políticas internas, ações afirmativas e boas práticas relacionadas à temática de 

gênero para o empoderamento feminino.  Por determinação legal estes dados são 

publicados em Relatório de Sustentabilidade.  

Todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores nos 

EUA – Estados Unidos da América de acordo com o índice Dow Jones de Sustentabilidade 

da Bolsa de NY são obrigadas a divulgar anualmente seus relatórios técnicos. A utilização 

destes relatórios se aplica ao mapeamento de indicadores que são extraídos a partir do 

Índice Dow Jones de sustentabilidade, do ISE Dimensão Social e de outros indicadores de 

diversidade. Esses dados nortearam à análise evolutiva da carreira feminina por meio de 

tabelas sobre treinamentos, diferenças salariais, políticas internas de gênero, liderança, 

benefícios, etc. 

A seleção das empresas contou com a participação de quatro setores produtivos 

distintos: extrativista, de finanças, de bens de consumo e de serviços. Neste processo 

ficaram elegíveis todas as empresas participantes do Pacto Global devido ao seu teor de 

compromisso voluntário internacional, tendo por objetivo mobilizar toda a comunidade 

empresarial para a adoção dos resultados em suas práticas de negócios, de valores 

fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos e das relações de 

trabalho. De um total de 72 empresas que obtiveram o selo PPEGR no ano de 2016, foi 

feito um recorte de 06 empresas, sendo duas públicas, duas de economia mista e duas 

empresas privadas. 

O estudo se limitou às questões relativas aos direitos das mulheres, não levando em 

consideração para esse fim as questões raciais. Além disto, foi considerada a participação 

do sindicalismo feminino em prol do empoderamento feminino em consonância com os 

princípios da ONU Mulheres. Por se tratar de um tema histórico, o sindicalismo, possui 

inúmeras possibilidades de pesquisa devido ao que representa para a luta por melhorias na 

vida dos trabalhadores, à força associativa de sua existência, à alternativa protecionista dos 

direitos dos assalariados, dentre outras questões relevantes. E, principalmente, pelo seu 

papel positivo do sindicalismo como stakeholder e sua interação entre as Empresas, 

Governo e a Sociedade. 
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4. Estrutura da pesquisa 

 

 
A divisão teórica realizada na condução desta pesquisa, em atendimento ao que foi 

proposto nos itens anteriores foi abordada da seguinte forma: introdução, revisão da 

literatura, metodologia da pesquisa e conclusão. Sendo a revisão da literatura divida em 

três capítulos: 

 

 O primeiro capítulo consistiu na exposição histórica do empoderamento feminino, o  

processo de discriminação das mulheres e o empoderamento feminino no campo do 

trabalho. 

 

 O segundo capítulo, abordou a origem e a evolução dos sindicatos, movimento sindical 

brasileiro e principalmente as transformações de um movimento reivindicatório.  

 

 O terceiro capítulo foi destinado a Responsabilidade Social Organizacional, os 

movimentos dos direitos humanos e das políticas públicas, discutindo sobre como tudo 

isto contribui para o empoderamento feminino no trabalho. Também foi discutida a 

relação do sindicalismo com este conceito, observando-se que os sindicatos são 

nomeadamente stakeholders das organizações atuais. Foram abordados os princípios e 

diretrizes para o Relatório de Sustentabilidade e dos Tratados e Pactos Internacionais e 

Políticas Públicas. 
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5. Contribuição científica esperada 
 

O estudo consistiu em utilizar os indicadores de gênero extraídos do questionário 

do Índice Social - ISE, tais como: treinamento de capacitação profissional e de liderança, 

nível salarial e benefícios e cláusulas de gênero firmadas nos últimos 03 anos pelos 

acordos coletivos de trabalho, presentes nos relatórios técnicos de sustentabilidade, 

administrativos, documentos aliados às ações propostas no PPEGR no período de 2014 a 

2016. 

A perspectiva foi de conhecer a gestão das políticas e das ações afirmativas 

relativas à igualdade de gênero, mediante propostas de programas que tratassem 

especificamente sobre essa temática. A expectativa era discutir como essas e outras ações 

serão refletidas nas futuras adesões do PPEGR, cooperando para a melhoria desse 

programa em prol do empoderamento feminino.  

Do lado da empresa, a pesquisa visou contribuir com o valor corporativo de 

respeito à diversidade no qual se inseri as políticas de direitos humanos e a valorização da 

força de trabalho, colaborando para a melhoria do ambiente de trabalho e do bem-estar 

social de todos os envolvidos.  

Como contribuição aos estudos acadêmicos espera-se que o levantamento acerca da 

gestão de políticas afirmativas de gênero, possa servir para a reflexão sobre as boas 

práticas e ações afirmativas e que se torne uma fonte de consulta para futuras pesquisas 

visando o bem-estar social, o aprimoramento do diálogo e a melhoria de seus impactos nos 

programas e políticas de igualdade de gênero. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1. EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DO EMPODERAMENTO FEMININO 

 
 

O termo empoderamento refere-se à capacidade do ser humano controlar a sua 

existência e à vontade de tomar suas próprias decisões. O empoderamento feminino 

depende de muitos fatores, porém um dos elos de conexão é atribuído à luta pela igualdade 

de direitos. 

“O empoderamento para  a libertação”   –   a   questão   das   relações   de   poder   

é   o   eixo   central.   Nessa   perspectiva,   o  empoderamento de mulheres é 

entendido tanto como um processo por meio do qual as mulheres conquistam 

autonomia e autodeterminação, quanto como um instrumento para a erradicação 

das estruturas patriarcais. Ou seja, é um processo instrumental não apenas para a 

transformação social, como também como um fim em si próprio, na medida em 

que implica na libertação das mulheres das correntes da opressão de gênero.  

(SARDENBERG, 2015, p. 19) 

 

 

De acordo com Sardenberg (2015), o empoderamento feminino2 é algo complexo, 

isto porque a sua continuidade depende da individualidade de cada pessoa. Este tema é 

bem abrangente e alguns autores tendem a divergir sobre o fato de se existir ou não uma 

receita única para o empoderamento. Ou seja, é preciso dosar uma fórmula diferente para 

cada indivíduo a ser ministrada de acordo com a necessidade.  

Deste modo, é extremamente necessária a ampliação do diálogo para a construção 

de alternativas viáveis ao empoderamento de mulheres, buscando sensibilizar e capacitar as 

equipes envolvidas no processo. Para a autora, o desenvolimento de políticas, programas e 

projetos focados especificamente para a equidade de gênero e voltadas para o 

empoderamento das mulheres não tem denotado ser uma tarefa simples, muitas vezes pelos   

obstáculos ocasionados ao longo do processo que acabam por afastar os planos iniciais 

feministas.  

A batalha por direitos das mulheres, segundo Reis (2013) foi moldada na 

Revolução Americana e Francesa nos séculos XVIII e XIX com o advento do pensamento 

Iluminista e com o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho, a liberação sexual, 

impulsionada pelo aumento dos contraceptivos. Mesmo com toda a prematuridade do 

movimento feminista, a histórica luta feminina caminha paralelamente à História da  

humanidade. 

                                              
2 Conceituando “Empoderamento” na Perspectiva Feminista. Cecília M.B. Sardenberg NEIM/UFBA Link 

 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6848/1/Conceituando%20Empoderamento%20na%20Perspectiva%20Feminista.pdf
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Para Narvaz & Koller (2006), o movimento feminista foi dividido em  três períodos 

que ficaram conhecidos por “Ondas feministas” e marcaram a história das mulheres. A 

primeira onda marcou o direito da cidadania e ao voto, possibilitando o ingresso das 

mulheres no campo político. A segunda onda facilitou um maior engajamento das 

mulheres no mercado de trabalho. A terceira onda foi destacada pela diversidade inclusive 

em relação às questões raciais, o que ocorreu de forma bem mais intensa do que nas 

demais ondas, resultando em um olhar diferenciado e muito mais humanitário sobre o 

empoderamento feminino.   

Para Matos (2010), os efeitos diferenciais da incorporação de gênero precisam ser 

estudados no contexto mais amplo relativo aos direitos humanos3. Antigamente a diferença 

entre mulheres e homens servia para justificar e marginalizar os direitos das mulheres. 

Hoje essa diferença indica a necessidade de incorporação de uma análise mais profunda e 

complexa a respeito da temática de gênero. A autora observa que a luta feminista é 

reconhecida como a luta por direitos humanos, o que leva aos movimentos feministas a 

reforçar o princípio da não discriminação com base na raça, etnia, nacionalidade ou 

religião, processo este que deu início a quarta onda feminista. 

De acordo com Pinto (2016), o movimento feminista iniciado no século XIX nos 

Estados Unidos e na Inglaterra ficou marcado por muita luta e se espalhou pelo mundo. 

Este movimento teve um forte aspecto intelectual, filosófico e político da primeira onda e 

deu início à liberação do voto para as mulheres ficando conhecido por sufrágio feminino. 

Segundo Narvaz & Koller (2006) o movimento feminista das décadas de 60 e 80 

dos Estados Unidos e da França fazia parte do processo de transformação da cultura 

patriarcal, intensificanda pelas mobilizações das mulheres que foram consagradas através 

da literatura feminista e corroborou para o surgimento da segunda onda feminista. O 

movimento americano retratava as denúncias sobre a opressão masculina e lutava pela 

igualdade de direitos. Enquanto que o movimento Francês ampliava a visibilidade 

feminina, valorizado pelas diferença de gênero. A segunda onda coincide com a criação do 

mercado de trabalhado feminino no Brasil. 

O movimento iniciado com as ondas feministas acabou ganhando novos contornos 

bem mais humanitários e adotando pautas relativas ao combate das desigualdades, 

                                              
3 A respeito, consultar Human Development Report (2003). 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento promete igualdade e liberdade para todos no 

mundo. Link  

https://news.un.org/pt/story/2018/12/1651161
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intensificadas pelas lutas de gênero e às questões raciais, bem como ao desenvolvimento 

socioambiental, entre outros. Sempre estabelecendo um viés mais filosófico e sociológico 

onde se destaca a presença marcante de Judith Butler e Simone Beauvoir.  (PINTO, 2010) 

Para Matos (2010) lutar pela ampliação dos direitos humanos das mulheres nunca 

esteve tão incorporado às perspectivas de gênero (gender mainstreaming)4. Para a OLT – 

Organização Internacional do Trabalho este conceito foi estabelecido como uma estratégia 

global para a promoção da igualdade de gênero, através de uma plataforma de ação 

afirmativa cujo foco era assegurar a igualdade de gênero como um objetivo primordial em 

todas as áreas de desenvolvimento social e econômico o que foi adotado na Quarta 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher – realizada em Pequim na (China) 

em 1995. Este fenômeno veio a ser corroborado pelas principais conferências mundiais, a 

exemplo de Viena e Beijing.  

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um 

sistema internacional de proteção desses direitos. Esse sistema é integrado por 

tratados internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética 

contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o 

consenso internacional acerca de temas centrais dos direitos humanos, fixando 

parâmetros protetivos mínimos. (PIOVESAN, 2005, p. 45) 

 

Todas as ondas do feminismo contribuiram para o fortalecimento da luta por 

direitos, igualdade salarial e oportunidades de empregos. Segundo Andrade (2015, p. 14) 

“o esforço empreendido nos primeiros anos da Revolução Russa, visavam à liberação das 

mulheres do trabalho doméstico e a sua inclusão na indústria social possuía uma 

significação tanto econômica como política.” Naquela época as mulheres lutavam pelo 

reconhecimento do seu trabalho, pela equivalência remuneratória e pelo seu esforço 

empreendido tal como os homens, e não apenas pelo reconhecimento das tarefas 

domésticas as quais eram submetidas.  

De acordo com Narvaz & Koller (2006), a história do movimento feminista é 

marcada pelo processo de libertação das mulheres e seu engajamento no mercado de 

trabalho. Um dos desafios a ser superado pelas mulheres inclui deixar de lado o estereótipo 

de “Cuidadora do Lar”. Isto é fundamental para que elas assumam uma postura mais 

emancipatória através da conquista de novos espaços e acessos às tomadas de decisão em 

todas as suas esferas.  

                                              
4 O objetivo final do mainstreaming é alcançar a igualdade de gênero. Link 

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
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Para Spinelli (2014) e Daniel (2011), a participação feminina no mercado de 

trabalho brasileiro nos remete ao século XX, especialmente a primeira Guerra Mundial e à 

depressão de 1930 nos Estados Unidos, quando o acesso à educação formal definiu um dos 

pilares das conquistas femininas elevando o grau de escolaridade das mulheres. Entretanto, 

a qualificação pessoal e profissional não garantiu às mulheres a melhoria das 

oportunidades e tão pouco a ascensão delas aos cargos mais qualificados, complexos ou 

decisórios.  

Conforme Spinelli (2014), a Segunda Guerra Mundial foi à grande responsável pela 

entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. O principal motivo para a mudança 

neste cenário foi provocado pela escassez de mão de obra masculina no período do pós-

guerra americano. Isto que contribuiu para a diminuição das restrições trabalhistas e 

propiciou o surgimento de vagas industriais, as quais chegaram a atingir naquela ocasião 

patamares de paridade para o efetivo no mercado de trabalho.  

Para Andrade (2015) a transformação contextual favoreceu a ampliação do diálogo 

sobre as atividades do lar. Contudo, a autora não poupou críticas a Marx e a Engels pelo 

fato de terem desprezado o trabalho reprodutivo e terem idealizado a representatividade da 

família proletária livre de opressão, bem típico do modelo capitalista. Trata-se de uma 

questão um tanto quanto contraditória, dado que a opressão se relaciona diretamente com o 

modelo patriarcal e como este permanece fortemente inserido no capitalismo.  

Sem razões concretas que justifiquem a desvalorização das mulheres em relação 

aos homens no mercado de trabalho, estudos sugerem que concepções baseadas 

em uma ‘essência feminina’, que faz das mulheres sujeitos ‘naturalmente’ hábeis 

para as atividades domésticas sustentam e (re) produzem desigualdades de gênero. 

(GALVANE, SALVARO, & MORAES, 2015, p. 305) 

 

Montali (2014) observa que a estutura nuclear familiar modificada favorece 

diretamente aos homens que passam a ter uma situação bem cômoda, principalmente, ao 

manter o partilhamento das despesas financeiras entre o casal. Com isto, a mulher torna-se 

também responsável por certas despesas devido às suas atividades laborais, mas permanece 

com a obrigatoriedade do exercício das atividades domésticas, o que provoca um grande 

desconforto no casal moderno. 

O comprometimento do Estado através de políticas públicas do Direito da Criança, 

incentivando à oferta de creches e centros de educação infantil com ênfase no diálogo a 

respeito do compartilhamento das responsabilidades familiares e da dupla jornada, é 

fundamental para que haja a facilitação do ingresso de mais mulheres nos postos de 
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trabalho. Isto porque estes fatores as torna ainda mais responsáveis pela administração do 

seu próprio tempo distribuido entre as atividades produtivas e reprodutivas. Esta ausência 

do compartilhamento de responsabilidade familiar é considerada uma barreira limitante por 

provocar subcontratações as quais comprometem a projeção da carreira feminina e 

resultam em redução salarial. (MONTOLI, 2014) 

Os resultados dos anos 90, segundo Araújo (2007), consolidam-se com a 

feminização do mercado de trabalho e com o aumento da escolaridade e passam a 

representar quase a metade da mão de obra ativa no país. Alguns dados demonstram ser 

resultado de políticas públicas de gênero, tais como: os programas de disponibilidades de 

creches públicas e dos meios contraceptivos que viabilizaram a redução da fecundidade, 

permitindo uma acentuada queda nos anos de 1940 onde o número de filhos caiu de 6,3 

para apenas 1,9 filhos em 2010 e o aumento do ingresso de mulheres em cursos de níveis 

superior. Esses são indicadores que tornaram possível o processo inclusivo de mulheres no 

mercado de trabalho.  

Montoli (2014) cita ainda algumas análises censitárias realizadas na indústria, no 

período entre 1991 a 2010, que demonstra a curva crescente do engajamento feminino. Os 

estudos são fruto do resultado de políticas públicas eficazes e das conquistas dos 

movimentos feministas, provocados pela intensificação da industrialização capitalista e da 

transformação da estrutura familiar da década de 70, com a efetiva redução da taxa de 

fecundidade.  

Andrade (2015) comenta sobre as mudanças comportamentais femininas que são 

abordadas por “Pierre-Joseph Proudhon” de uma maneira bem pejorativa. É evidente o 

desconforto do crítico com o processo de inclusão feminina na indústria. Ele se coloca 

contrário a caracterização da mulher trabalhadora, da ruptura dos valores tradicionais 

advindos do patriarcalismo conservador, chegando a não admitir a disputa dos espaços 

decisórios. Reafirmando a necessidade do papel reprodutivo da mulher e as suas 

responsabilidades com a família. 

Segundo Teixeira (2014), as reivindicações no campo do trabalho no final do 

século XIX e no início do século XX nas lutas das mulheres brasileiras foram axiomáticas. 

As trabalhadoras assumiram um significativo número entre os trabalhadores da indústria. 

Nesta ocasião, o proletariado brasileiro alocava as mulheres em atividades precarizadas e 

desvalorizadas. Diante disto, e sob a ótica do pensamento anarquista e socialista, algumas 
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trabalhadoras acabaram por se engajar nas lutas sindicais por melhoria das condições de 

trabalho e do combate à discriminação de gênero. 

Ao longo do século XX, a problemática da pretensa inserção das mulheres numa 

esfera reprodutiva apartada da produção gerou uma série de intervenções por parte 

de autoras feministas, dentro e fora do campo marxista. Infindáveis discussões 

procuraram levantar questionamentos acerca da relação da família e do trabalho 

doméstico com o processo produtivo. (ANDRADE 2015, p. 280)  

 

As trabalhadoras dos séculos XIX ao século XXI libertaram-se da imposição 

reprodutiva e emanciparam-se através da socialização do trabalho doméstico. Isso só foi 

possível pelo Direito da Criança com a abertura das creches públicas / privadas e pela 

terceirização do trabalho doméstico que passou a ser executado por outras mulheres. A 

exclusiva responsabilidade da mulher com o bem-estar da família, apesar de ser aceita 

naturalmente pela sociedade destaca-se como uma das barreiras mais importantes à 

participação deste público na vida social, pública e política.  (ANDRADE, 2015; 

GALVANE, SALVARO & MORAES, 2015) 

Guedes (2010) aprofundou a discussão sobre as mulheres que exercem atividades 

laborais serem obrigadas a partilhar despesas financeiras, apesar de não haver nenhuma 

contrapartida de direitos, restando a ela apenas assumir a responsabilidade da dupla 

jornada e o partilhamento das despesas econômicas de custeio. Isto, apesar de socialmente 

aceito, não favorece a um processo igualitário na divisão de tarefas domésticas, porque está 

aceitação da divisão doméstica tem sido marcada por um processo muito lento em relação 

ao rateio das despesas da casa pelo casal.  

Para Chies (2010), a reflexão crítica de algumas teorias de gênero tem impactado 

diretamente nas transformações sociais ocorridas nos últimos anos e repercutido em todo o 

tipo de discriminação. A fatura desta conta recai especialmente sobre o legado do 

patriarcado que figura como um dos principais desafios das tensões existentes ainda a 

serem superadas.  

A desvantagem feminina na disputa por cargos permanece mesmo com uma maior 

capacitação profissional e a transposição dessa desvantagem é primordial para que as 

mulheres alcancem a ascensão desejada na carreira. Caso contrário, isto continuará 

refletindo negativamente durante toda a jornada. Segundo Chies (2010, p. 526) “mesmo 

frente à evidente inserção das mulheres no mercado de trabalho, ao acesso à escolaridade e 

à capacitação profissional, ainda o que pesa nas relações é a questão de gênero.”. 
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O fundamento do movimento feminista para Cubas (2010) que advêm do século 

XIX, é corroborado por Heloisa Buarque de Hollanda ao mencionar que tais conquistas 

políticas e sociais quando associadas ao crescimento do mercado de trabalho e do campo 

cultural acaba por dar visibilidade ao protagonismo das lutas feministas. Para Cubas 

(2010), a luta por mudanças é secular e define o século XX como sendo o século das 

mulheres. 

O feminismo, cujos marcos remonta ao século XIX, consolidou-se definitivamente 

no século XX. As conquistas das mulheres no mercado de trabalho, no espaço 

público, na arena política, no campo da produção de conhecimento e da cultura 

foram muitas e decisivas. A visibilidade do protagonismo das lutas feministas nas 

mais diversas frentes, reivindicações e ocupação de espaços valeu às mulheres não 

apenas um número bastante expressivo de vitórias, mas ainda a designação de o 

século das mulheres para o século XX. As surpreendentes estatísticas disponíveis, 

produzidas nos últimos anos, comprovam a propriedade dessa designação. 

(HOLLANDA, 2015, p. 1) 

 

Segundo Matos (2010), o século XXI torna o movimento feminista no centro da 

participação política deste grupo em todas as esferas de decisão do Estado, através da 

participação paritária nos espaços mais importantes em prol de uma sociedade igualitária, 

criando o cenário necessário para os avanços da quarta onda feminista. O legado do ano de 

2015, sem dúvidas entrará para a História, como um marco pelo surgimento da “Primavera 

das Mulheres”5  cuja principal bandeira de luta foi em defesa dos direitos femininos contra 

a violência e a não discriminação em prol do empoderamento. 

Ainda para a autora, garantir a acessibilidade feminina aos espaços de 

representação é efetivamente um canal de comunicação para as mulheres, isto significa 

torná-las presentes nas discussões dos mais altos escalões da política em todas as esferas 

públicas e privadas. Desta forma, a representatividade feminina na política tem se tornado 

a principal ferramenta de controle das políticas públicas e programas que visam mitigar as 

desigualdades de gênero. Destacando ainda que essa estratégia contribui de uma maneira 

muito mais eficaz do que a praticada anteriormente pelos movimentos feministas. 

O empoderamento das mulheres tem avançado com os movimentos feministas, mas 

o histórico é de luta constante contra toda a forma de discriminação que será abordada a 

seguir. 

 

 

                                              
5 A Primavera das Mulheres refere-se a uma nova geração de ativistas que toma as ruas e as redes sociais – e 

cria o movimento político mais importante do Brasil na atualidade. (OGLOBO 07/11/2015 - 00h17 - 

Atualizado 22/12/2015 17h01) Link 

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mulheres.html
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2.1.1. Processos de Discriminação de Mulheres 

 
 

Guimarães, Barone & Brito (2016) relataram que houve uma época em que as 

mulheres exerciam funções iguais a dos homens e todo o trabalho era dividido 

uniformemente entre ambos de acordo com as necessidades de cada tribo. Apenas na Idade 

Média surgiu o modelo patriarcal conhecido hoje. A composição original dessas 

sociedades, não enfatizava a discriminação de gênero, talvez pelo fato das tribos dividirem 

suas tarefas igualmente sem distinção de sexo.  

De acordo com Guimarães, Barone & Brito, a humanidade se organizava de várias 

maneiras e não eram consideradas patriarcais. Estudos apontam que as primeiras 

populações eram coletivistas, tribais, nômades e matrilineares. Desta forma, as sociedades 

primitivas eram organizadas ao redor da mãe, a partir da descendência feminina e isto era 

possível pelo desconhecimento da figura masculina no processo de reprodução 

A distribuição das tarefas dependia da localização e das características de cada 

tribo, segundo as autoras, acreditava-se que “os papéis sexuais e sociais de homens e 

mulheres não eram definidos de forma rígida e as relações sexuais não eram monogâmicas, 

tendo sido encontradas tribos nas quais as relações entre homens e mulheres eram bastante 

igualitárias”. (Ibidem, p. 50) 

Com isso, Guimarães, Barone & Brito (2016) revelam que as sociedades primitivas 

antes consideradas matriarcais, onde a contribuição ocorria de forma igualitária e 

espontânea, inclusive nas questões domésticas. Sofreram transformações com o advento do 

fogo e isso contribuiu para modificar a estrutura das tribos que passaram a se organizar 

para a agricultura e a caça por gênero. Desta forma, surgiu às primeiras comunidades 

patriarcais, facilitado pelo processo de redistribuição de tarefas, definidas muitas vezes 

pelo sustento assumido na íntegra pelo homem. Enquanto isso as mulheres eram 

submetidas aos cuidados domésticos e com a agricultura de subsistência. 

Para Narvaz & Koller (2006), foi o reconhecimento da participação do homem no 

processo reprodutivo e as questões relativas à garantia do direito à herança dos filhos 

“legítimos”, aliadas ao estabelecimento da propriedade privada que provocou essa drástica 

mudança nas relações que passaram a ter um status monogâmico. As coisas mudaram a 

partir do surgimento do conceito de famílias nucleadas e do estabelecimento das bases 

territoriais.  
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Para Andrade (2015) tanto o corpo quanto a sexualidade feminina tornou-se foco do 

controle rígido da família tradicional. Isto resultou na divisão sexual e social do trabalho 

pelo patriarcado firmado na submissão imposta às mulheres pelos homens. Este processo 

discriminatório teve início ainda na Roma Antiga quando os homens centrados no núcleo 

familiar enfatizaram a segregação feminina. 

A caracterização do trabalho doméstico como improdutivo, enfatiza a opressão 

feminina como defesa da perfeita harmonia do núcleo familiar. O poder dado ao homem 

nesta época foi tão forte que prevaleceu até mesmo sobre a autoridade do próprio Estado. 

Por este motivo, o homem passou a ter poder sobre a vida e morte de sua mulher, filhos, 

escravos e vassalos marcados pelo patriarcalismo, a qual atribuía ao homem o poder de 

escravizar e até mesmo vender a seus próprios filhos. Esta forma de tratamento ficou tão 

naturalizada que perdura até hoje, impactando diretamente nos critérios de aceitação da 

violência contra as mulheres. (ANDRADE, 2015; NARVAZ & KOLLER, 2006) 

O núcleo familiar se funde ao capitalismo, ao buscar o atendimento das 

necessidades pela ruptura do produtivo e do reprodutivo, o que acabou viabilizado através 

da desobrigação masculina no desempenho das atividades domésticas. A defesa se deu pela 

argumentação da indústria que queria dispor apenas da força de trabalho masculina. A 

desfragmentação do trabalho pelo sistema capitalista intensificou a opressão da mão de 

obra feminina. (ANDRADE, 2015) 

Antes do capitalismo industrial, a família, ou lar, era o local de produção e o 

trabalho feito pelas mulheres – cozinhar, enlatar, plantar, conservar, fazer parto, 

cuidar das crianças – era tão central para a atividade econômica dessa extensa 

família quanto ao tabalho feito pelos homens. (TEIXEIRA 2014, p. 4)  

 

O modelo patriarcal de acordo com Narvaz & Koller (2006) teve seu início na idade 

média e continua apesar de pequenos avanços na sociedade moderna. Além disso, a 

legislação conjugal legitima a continuidade deste modelo, ao aceitar de forma natural o 

comportamento dominador dos homens sobre as mulheres, aumentando a opressão e 

desigualdade. Neste contexto, patriarcado e capitalismo se misturam e ambos passam a 

reproduzir essas relações de dominação e de expropriação, em especial dos corpos e da 

autonomia das mulheres.  Desta forma, para algumas correntes feministas, “a gênese da 

violência contra as mulheres tem sido atribuída predominantemente ao patriarcado.”.  

(Ibidem, p. 51) 

Isto é determinado, segundo Teixeira (2014), como um fato decorrente do processo 

industrial dos séculos XVIII e XX que foi favorecido pelo desaparecimento da família 
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nucleada como uma unidade de produção, com a desvinculação do trabalho doméstico 

produtivo do reprodutivo. O capitalismo e a industrialização deslocaram-se para dentro das 

fábricas e o trabalho produtivo fortaleceu a segregação sexual do trabalho.  

Naturalizou-se de tal forma a exclusão das mulheres desses espaços, que sua 

ausência ainda continua sendo justificada por falsos argumentos, tais como: a 

pouca presença de mulheres nas atividades econômicas mais estruturadas e 

organizadas, as interrupções em suas carreiras profissionais decorrentes da 

maternidade ou o desinteresse pelo espaço público. (TEIXEIRA, 2014, p. 6) 

 

O conceito de “inserção excluída” mencionado por Bertolin & Kamada (2012) é 

vinculado ao fato do patriarcalismo nortear a vida privada da mulher concentrando os seus 

esforços e atividades nas funções menos nobres ou mais precárias, o que significa na 

prática a obtenção de menor salário e funções menos prestigiadas ou de menor poder de 

decisão.  

Para Teixeira, isto é facilmente explicado pelo fato da mulher estar sempre em 

segundo plano e não configurar como mantenedora do lar. Naquela ocasião não existia 

estatística acerca das famílias providas apenas por mulheres, o que facilitava a lógica 

capitalista de que os salários menores serviam apenas para suprir as necessidades básicas. 

Defendia-se que as mulheres não tinham a obrigação de sustentar a sua família, logo 

podiam receber menores salários. 

De acordo com Cúnico & Arpini (2014), o conceito de família nuclear surgiu na 

classe burguesa do século XVIII, sendo constituído por pai, mãe e filhos para o 

fortalecimento desse arranjo familiar que valorizava a maternidade e diferenciava as 

relações entre homens e mulheres.  A coexistência da família nuclear com diversos outros 

tipos de arranjos muito mais complexos é muito recente e essa mudança foi possibilitada 

pela luta de emancipação feminina e pelo divórcio que passou a ser considerado um marco 

de transformação para a reorganização familiar. Além de vários outros tipos de mudanças 

que culminaram com diferentes tipos de famílias, entre elas estão: as famílias homo 

parentais ou homo afetivas, as famílias monoparentais, as famílias recompostas ou 

reconstituídas. (COSTA & MARRA, 2014; CÚNICO & ARPINI, 2014; MORAES, 2014)   

O ingresso feminino no mercado de trabalho, segundo Moraes impactaram 

diretamente na vida familiar e ocasionou a redução do número de casamentos, a 

diminuição do número de filhos. Isto resultou em uma alteração no comportamento social 

das mulheres. Das estruturas familiares mencionadas a que configura a monoparentalidade 

com a chefia feminina denota uma maior situação de vulnerabilidade do que as demais.  
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Costa & Marra (2014) constataram uma situação de vulnerabilidade social 

permeada por contradições em famílias monoparentais chefiada por mulheres. A 

necessidade de sustento da família está vinculada a maternidade e a relação parental que 

leva a busca constante de superação de desafios. Um exemplo de superação é a ausência 

marcante dessas mulheres em seus lares em virtude do trabalho desempenhado para a 

sobrevivência de muitas mulheres pobres provedoras desse modelo monoparental. 

Apesar da metade da população brasileira ser constituída por mulheres, ainda é 

difícil conquistar um posto no mercado de trabalho, principalmente, nos cargos destinados 

às tomadas de decisão. Para Teixeira (2014, p. 6), “as opções para as mulheres estão 

associadas aos valores culturais sustentados pelo patriarcado, como a discriminação e a 

segregação profissional que impede o acesso a determinadas ocupações/profissões 

tradicionalmente masculinos.”. 

Para Costa & Marra (2014), o cenário vem sendo modificado com o tempo e tem 

propiciado uma nova realidade para as mulheres de famílias monoparental – são aquelas 

famílias em que vivem juntos mãe e filho, ou filhos, nas qual a mulher é mãe solteira, 

divorciada ou separada que não mais quis ou teve a oportunidade de uma união estável. 

Isto tem representado uma mudança conceitual na estrutura familiar, segundo 

Spinelli (2014), mas ainda não se reflete no campo do trabalho. No que tange aos cargos de 

liderança, a disputa pelo poder permanece ainda muito acirrada e a cultura do patriarcado 

que vigora nas organizações continua a ditar as regras, obrigando as mulheres a se 

masculinizarem, para atender aos requisitos básicos da ascensão profissional. A autora 

refere-se à maioria das oportunidades disponíveis em determinados setores é 

predominantemente masculinas, ou que visa ao atendimento direto deste público 

específico. Ou seja, mantendo ativo o modelo patriarcal e ampliando a discriminação, 

limitando consideravelmente a acessibilidade feminina. 

Para Teixeira (2014) e Bertolin & Kamada (2012), a divisão sexual do trabalho 

distingue as tarefas e a distribuição de papéis entre homens e mulheres, hierarquizando os 

valores de modo bem definido entre eles. Muitas vezes, a falta de oportunidade está 

associada à discriminação de gênero e não ao seu grau de instrução, por exemplo, a 

participação feminina em posições de liderança está diretamente vinculada ao status da 

estrutura familiar, por vezes, facilitada por sua condição de solteira, divorciada ou viúva, 

isto devido à ideia de facilidade para viagens e jornadas extras no ambiente de trabalho. 

(TEIXEIRA, 2014; SPINELLI, 2014; GIUBERTI & MENEZES-FILHO, 2005).  
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Nesta última afirmação, Giuberti & Menezes-Filho (2005) menciona um tipo de 

discriminação constantemente sofrido pelas mulheres, principalmente, aquelas casadas ou 

mães que acabaram sofrendo mais com as barreiras de oportunidades para a ascensão em 

cargos de liderança e consequentemente na disputa por melhores salários. Isto tem 

demonstrado a ilegalidade nas práticas comuns das empresas e cabe às políticas públicas 

de gênero minimizar os impactos desta segregação. 

Para as autoras, a discriminação da mulher ocasionada pela sua condição civil se 

torna ainda pior quando é considerado também o fator idade, com a finalidade de 

comparação do ciclo de vida e a experiência profissional. Ou seja, dizer que uma mulher 

não faz jus ao mesmo salário que um homem simplesmente porque é mais jovem ou 

porque tem filhos não é só imoral e antiético, como também é totalmente ilegal.  

Giuberti & Menezes-Filho (2005, p. 383) consideram ser uma afronta dizer que 

“uma mulher com a mesma idade que um homem teria uma experiência menor, o que 

explicaria o fato dela receber menos.”. No entanto, o simples afastamento da mulher não 

pode determinar a sua experiência de vida ou profissional, tão pouco definir se é inferior 

ou não aos homens. Portanto, não pode haver nenhum tipo de desqualificação profissional 

baseado apenas nesta alegação.  

O processo discriminatório contra as mulheres tornou-se ainda mais abrangente. Já 

diante do pleno emprego totalmente favorável ao público masculino, as mulheres voltaram 

a atuar em casa dando suporte ao trabalho dos homens e novamente figuraram como 

coadjuvantes, enquanto que o homem passou a ter o papel central de provedor, o que 

serviu de desculpa para a concessão de salários e condições diferenciadas. 

 Para Giuberti & Menezes-Filho (2005), a situação da mulher sofre transformações 

ao longo dos anos através da luta feminina e da conjuntura política brasileira, pela 

promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988. Esta por sua vez, finalmente 

reconhece e legaliza a tão sonhada igualdade de direitos. A isonomia de direitos e as 

obrigações entre os sexos foram regulamentadas através do novo Código Civil Brasileiro - 

Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

Na prática, para Guimarães, Barone & Brito (2016, p. 51) as mulheres 

permaneceram no “limbo do conhecimento” a respeito dos seus direitos, já que “a 

cidadania formal, estabelecida pela Lei, não garantia da capacidade efetiva do exercício 

https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
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dos direitos formais.”. Desta forma, as mulheres acumularam tarefas e permaneceram 

sobrecarregadas com os efeitos da dupla jornada.  

Do final do Século XIX até meados da década de 70 podemos citar as principais 

reivindicações do movimento feminista no Brasil que vão desde a luta pelo voto, à 

equidade de gênero, a luta pela não discriminação de direitos, a busca pela libertação dos 

corpos e a solicitação ao direito do aborto assistido, assim como o direito à creche, entre 

tantos outros. Estas foram algumas das reivindicações feitas à época e mesmo com o 

sucesso auferido e a sua contribuição histórica para o feminismo, muitas dessas questões 

perduram até hoje à espera de uma solução. (ANDRADE, 2015; TEIXEIRA, 2014)  

Apesar disto, o movimento feminista não chegou a ser reconhecido como 

revolucionário, principalmente, para as mulheres oriundas de uma tradição mais marxista. 

Para mulheres com tradição liberal, o assunto foi tratado como um marco da emancipação 

de libertação das mulheres, contribuindo para a politização e o encorajamento do combate 

sexista pelo poder. (SILVA, SANTOS, & SILVA, 2015; ANDRADE, 2015).  

Segundo Martins & Lyrio (2015, p. 132) apenas ao “[...] se construir um novo 

diálogo de entendimento, onde as relações sociais assumam as condições de direitos 

igualitários [...]”, será possível superar desafios e estabelecer o equilíbrio de direitos 

independente do gênero reverberando no futuro em prol de um benefício mútuo. Com isto, 

apenas o tempo será capaz de modificar positivamente as marcas de uma cultura sexista e 

patriarcal enraizada, que tanto oprimiu e segregou as mulheres. 

Chies (2010) considera essencial que tenhamos representação política feminina que 

de fato as represente para que ocorram políticas públicas capazes de incentivar o 

empoderamento feminino em todas as suas particularidades e em todas as instâncias 

pública e privada.  

Da discriminação das mulheres o próximo capítulo avançara para o empoderamento 

feminino no campo de trabalho e seus principais desafios e avanços. 
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2.1.2. Empoderamento Feminino no Campo do Trabalho 
 

 

A batalha feminina está distante do fim e um dos seus maiores desafios tem sido a 

superação de obstáculos relativos ao trabalho. Para Andrade (2015), as mulheres que antes 

eram consideradas improdutivas e incapazes, limitadas exclusivamente aos cuidados do lar 

pela imposição patriarcal iniciaram um novo ciclo de libertação feminina, quando optaram 

pela desconstrução do modelo patriarcal existente visando a sua própria emancipação.  

De acordo com Spinelli (2014) e Daniel (2011) para que haja uma melhora no 

processo de ingresso feminino no mercado de trabalho e ascensão aos cargos de tomadas 

de decisão, algumas barreiras devem ser superadas para que seja possível o 

empoderamento feminino nesta área. Muitas dessas barreiras já são conhecidas, para 

Spinelli (2014) as principais são: salários menores, jornada reduzida com salários 

inferiores, dificuldades de acesso em carreiras consideradas masculinas, equilíbrio da vida 

pessoal com a profissional, acabar com a meritocracia velada patriarcal nos processos de 

promoção, dupla jornada (produção x reprodução), a falta de reconhecimento profissional, 

dificuldade de ascensão aos cargos de liderança, dificuldade de ingresso nos cursos 

superiores, machismo, etc. 

Para Vaz (2013) a dificuldade do “teto de vidro”6 não está relacionada apenas à 

questão das barreiras da discriminação, manifestas ou veladas visando à exclusão das 

mulheres do poder, mas às questões conflitantes do cotidiano como, por exemplo, a dupla 

jornada e a dificuldade da mulher com a conciliação da casa com o trabalho e muitas vezes 

por optar pelo lar ao invés das atividades profissionais. A jornada de valorização do 

trabalho feminino encontra-se em um estágio ainda embrionário possuindo muitos 

percalços à frente, tais como: os fatores sociais, culturais e até mesmo financeiros, a 

mesma contribui de forma positiva para o empoderamento sistêmico. Tais desafios figuram 

como um dos principais entraves nesta difícil jornada. Elas aparecem diretamente ligadas 

ao distanciamento das oportunidades para este público.  

No setor público, por exemplo, a forma de contratação e de promoção evita que 

ocorra uma maior segregação no ato da contratação, mas isso não garante a plena isonomia 

                                              
6 Fenômeno conhecido na literatura como “teto de vidro” (glass ceilling) refere-se a uma metáfora que tenta 

ilustrar a existência de barreiras “invisíveis” à ascensão feminina aos cargos mais altos da hierarquia das 

empresas. (SPINELLI, 2014) 
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de direitos e a manutenção dos mesmos no decorrer da carreira. (BRUSCHINI & PUPPIN, 

2004) 

O emprego no setor público possui dois aspectos particulares: a admissão se dá por 

meio de concursos públicos e; para a admissão e/ou desligamento, existem 

restrições legais e/ou estatutárias, o que faz com que os postos de trabalhosejam 

mais estáveis ao longo do tempo.  (DIEESE, 2016) 

 

Para as Bruschini & Puppin (2004), o ingresso no setor público representa um 

diferencial, apesar da falsa sensação de igualdade verificada no ato da contratação, não é 

evidenciada facilmente nas demais instituições. Isto porque o ingresso é feito através de 

concurso público, mas isto não garante às mulheres a mesma oportunidade e capacitação 

de ascensão dos homens, mesmo estando estabelecido em Lei e pela OIT (Organização 

Internacional do Trabalho). 

Para Teixeira (2014) a tendência é que essa concorrência uniforme no instante da 

contratação se torne disforme e distorcida ao longo da carreira da mulher. Neste sentido é 

que se observa a falaciosa meritocracia, a distorcer a realidade dos fatos, acarretando em 

processos segregatórios muito difíceis de serem superados. Isto tudo é corroborado pela 

herança forjada do patriarcalismo que privilegia homens em detrimento das mulheres. 

Dependendo da empatia que as empresas tenham com os seus stakeholders a mudança do 

formato desse sistema de promoção poderá vir a ser feita, mas não há certezas.  

Na administração pública federal, justamente para os altos postos de comando – os 

cargos em comissão – inexiste a obrigatoriedade de realização de concurso público 

para contratação de servidores. O acesso a esses cargos ocorre por nomeação, 

inclusive de indivíduos que não sejam servidores de carreira do Estado. Assim, 

não há garantias de que a seleção siga critérios técnicos e universais.  (VAZ 2013, 

p. 14) 

 
 Por outro lado, no que tange às empresas privadas, o Dieese (2016, p. 21) informa 

que o “segmento celetista do mercado de trabalho formal responde por pouco mais de 80% 

do mercado de trabalho, os demais celetistas são do regime estatutário. O segmento 

celetista está sujeito à flexibilidade contratual que caracteriza o mercado de trabalho 

brasileiro”.  

Por se tratar de um fator excludente, a questão de gênero tem muita influência sobre 

a carreira da mulher. Para Bruschini & Puppin (2004), a forma de ascensão do setor 

público é considerada naturalizado. As autoras citam a existência da rejeição de propostas 

relacionadas às cotas, embora sejam reconhecidas como um processo de discriminação 

positiva. Para algumas mulheres, isto é um dificultador para a hegemonia durante a carreira 

profissional talvez pela própria cultura patriarcal enraizada.  
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De acordo com o que foi dito, isto contribui como um elemento negativo ao gerar 

um conflito entre as partes interessadas e as demais mulheres, simplesmente por não 

aceitarem a proposta de ações afirmativas realizadas a partir da imposição de cotas. A ideia 

é que as cotas poderão prejudicá-las ao longo da carreira, o que acaba por prejudicar a 

implantação de algumas políticas internas de gênero necessárias ao ingresso e a 

manutenção das mulheres nos cargos de tomadas de decisão. 

A escassez de mulheres em cargos de liderança mais altos também é considerada 

como uma consequência dos estereótipos de gênero, que produzem expectativas de 

como homens e mulheres são (expectativas descritivas) e de como deveriam se 

comportar (expectativas prescritivas). Dessa forma, os atributos associados aos 

cargos de liderança acabam sendo associados a características estereotipadas como 

masculinas, que não correspondem aos atributos que se acredita caracterizar as 

mulheres enquanto grupo.  (SPINELLI, 2014. p. 7) 

 

Mesmo as mulheres representando 51,6% dos 200 milhões de brasileiros e 51,9% 

do total de pessoas em idade ativa no país, e tendo elevada qualificação, os cargos de 

liderança que ocupam ainda não possuem relevância e permanecem quase inalterados no 

cenário nacional. A cultura patriarcal continua ditando suas próprias regras nas 

organizações o que tem dificultado os processos de ascensão feminina. (SPINELLI, 2014) 

Da discriminação feminina ao avanço da disputa por vagas em cargos de tomada de 

decisão nas empresas, o capítulo a seguir abordará como a evolução dos Sindicatos 

contribuiu para o avanço do empoderamento das mulheres no campo do trabalho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

2.2. ORIGENS E EVOLUÇÃO DOS SINDICATOS 

 

A revolução francesa (1789 a 1799), segundo Alves & Gama (2013), contemplou a 

luta da Burguesia que almejava uma hegemonia, defendendo os princípios da liberdade, 

igualdade e fraternidade, mas adotavam uma estratégia de dominação entre as classes. Em 

tese a revolução foi baseada nos valores patriarcais, desencadeados na defesa de direitos e 

de liberdade que mesmo sendo uma luta de classes limitava-se ao público masculino. 

Segundo Alves & Gama (2013), 1800 foi marcado pelo surgimento de um 

movimento feminino conhecido como “separatismo”, e este termo foi concebido a partir da 

indignação das mulheres contra as formas de segregação, que favoreceram a uma reação da 

militância feminina contra o processo discriminatório. O movimento foi impulsionado 

pelos atos discriminatórios da luta sindical e favoreceu a criação de várias organizações 

alternativas femininas como a fundação da Sisterhood of Leicestershire Wool Spinners e a 

Women’s Protective and Provident League no Reino Unido. 

Para Alves & Gama a associação National Federation of Women Workers surgiu 

em 1888, tinha uma estrutura mais tradicional e parecida com a dos sindicatos atuais. O 

que a diferenciava era simplesmente a sua composição, formada exclusivamente por 

trabalhadoras e feministas que lutavam tanto pela promoção da militância quanto pela 

causa feminista. Estas associações tinham um status de sindicatos femininos no Reino 

Unido e na Europa e se mantiveram ativos até o início da Iª Guerra Mundial. Na França, os 

sindicatos “exclusivamente femininos” duraram até a ocupação nazista. Nos países 

europeus como Bélgica, Holanda ou Alemanha, os sindicatos femininos se transformaram 

e passaram a desempenhar papéis de caráter social e cultural sendo reintegrados mais tarde 

ao núcleo dos sindicatos tradicionais. O sindicalismo português foi extremamente firmado 

no androcentrismo favorecido pela cultura patriarcal e sexista de exclusão feminina no 

mercado de trabalho e no âmbito sindical. 

Numa tendência identificada como reflexo da postura patriarcal encontrada nas 

indústrias à época, Alves & Gama (2013, p. 185) citam que “[...] rapidamente emerge no 

movimento sindical uma atitude sexista relativa ao papel da mulher na sociedade e, em 

particular, à sua inserção no mercado de trabalho e nos sindicatos”. Isto refletiu 

negativamente no movimento sindical, devido à interferência nas atividades femininas no 
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sindicalismo que as limitava aos cuidados domésticos e reafirmava uma forma concreta de 

discriminação. 

Para Silva & Campos (2015), ocorreu o reconhecimento do sindicato como um 

instrumento amplamente utilizado na articulação dos trabalhadores e vão além ao dizer que 

o sindicalismo foi implantado para o desenvolvimento dos processos da estrutura 

produtiva. Quanto à sua evolução, os autores mencionam que a economia é que 

efetivamente dita às formas de organização sindical e ainda que quanto mais complexa 

torna-se a economia, mas se complexificam as possibilidades de atuação sindicais. 

O sindicalismo europeu, de acordo com Alves & Gama (2013), foi estruturado no 

Reino Unido. Com o advento da industrialização ficou conhecido como “associações de 

trabalhadores” que eram utilizadas para o recebimento de aposentadoria e benefícios de 

afastamento por doença. As associações se destacaram tanto que acabaram conhecidas 

mundialmente, como foi o caso da associação mista semelhante a um tipo de pensão 

privado a Friendly Societies.  

Alves & Gama mencionam ainda que o conceito de sindicalismo difundiu-se pela 

Europa e alastrou-se pelo mundo. Neste movimento androcentrado, marcado pelo perfil de 

seus participantes masculino em sua grande maioria, os homens acabaram dominando o 

espaço e bloquearam o ingresso feminino, simplesmente por representarem uma cultura 

machista. O processo de segregação discriminatório a que as mulheres se sujeitam, marcou 

o surgimento da militância feminina, de mulheres empoderadas pela luta por espaço no 

movimento sindicalista. 

Era uma situação negativa que estava presente nas indústrias e logo foi incorporada 

ao movimento sindical, contribuindo para o aumento da segregação e exclusão feminina, 

além de outras práticas discriminatórias interferindo nas atividades e forçando as 

desigualdades salariais. Para Alves & Gama, a tentativa de autodefesa masculina na luta 

por espaços, visava silenciar as mulheres durante as reuniões de trabalhadores, 

constrangendo-as de modo a impedi-las de assumirem aos cargos de liderança nos 

sindicatos.  

Para Silva & Campos (2015), a militância feminina portuguesa, impulsionada por 

fatores sociais, econômicos e culturais, criou o chamado “Separatismo” constituindo as 

suas próprias organizações. Enquanto que a Dinamarca em 1901 teve o primeiro grupo de 

mulheres oposicionistas que contrariadas com este tipo de movimento começaram um 
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processo de inversão estrutural do restante da Europa.  Nesta ocasião surgiram as 

organizações femininas que retomaram o antigo formato dos sindicatos mistos e 

possibilitaram uma gradativa evolução de combate a certas atitudes sexistas.  

De acordo com Silva & Campos foi somente a partir do século XX que os 

movimentos sindicais reconheceram efetivamente a participação feminina nos sindicatos. 

A alteração da conjuntura sindical foi propiciada pela transformação do cenário econômico 

e político do país, aliando a exploração capitalista massiva de mão de obra feminina no 

período do pós-guerra.  

Essas mudanças no contexto do trabalho foram intensificadas pela estratégia 

patronal de rebaixamento salarial causando um prejuízo para todos os trabalhadores, 

cenário este que não foi muito diferente no Brasil e que será abordado a seguir. 
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2.2.1. Movimento Sindical Brasileiro 

 

De acordo com Alves & Gama (2013), a estrutura do sindicalismo brasileiro foi 

firmada na Europa e teve sua origem possibilitada com a promulgação da Lei Áurea n.º 

3.353 de 13 de maio de 1888, aliada a fatores como o período da adaptação da agricultura 

brasileira pela substituição de mão de obra escrava pela assalariada livre e pelo 

povoamento das zonas incultas, as chamadas áreas improdutivas que existiam no interior 

do país. O fim da escravidão no Brasil possibilitou o período de agricultura de subsistência 

baseada na estrutura familiar e sem regramentos definidos porque dependia de cada 

comunidade.  

O fornecimento de mão de obra assalariada livre serviu de incentivo para 

programas de subsídios de imigração européia criados exclusivamente para este fim. A 

relação histórica entre Brasil e Portugal favoreceu a este processo imigratório pela 

facilidade do idioma oriundo da colonização e das relações econômicas e comerciais entre 

os países. (ALVES & GAMA, 2013; CRUZ, 2013; SIMÃO, 2012) 

O movimento grevista paulista de 1907, em prol das 08 horas de trabalho, época em 

que a industrialização foi tão agressiva que até mesmo o trabalho infantil era permitido. De 

acordo com o Simão (2012), a ausência de parâmetros para a definição dessa carga horária 

variava muito de um local para outro, e foram atos isolados de muita luta que contribuíram 

para mudar essa realidade que culminou com a redução da jornada de trabalho.  

A I Guerra Mundial entre os anos de 1914/1915 desencadeou uma crise sem 

precedente na indústria brasileira, ocasionada pela ausência de mão de obra masculina que 

foi substituída pela mão de obra feminina e em alguns casos pela mão de obra infantil. Os 

trabalhadores foram devastados pela queda de seus rendimentos que foram achatados pela 

drástica redução salarial. Esta por sua vez, foi justificada pelos altos índices inflacionários 

nos preços dos alimentos. (CRUZ, 2013) 

Para Cruz, o ambiente de trabalho era hostil, desfavorável e insalubre o que 

resultava em fadigas e provocava inúmeros acidentes e doenças ocupacionais. Surgindo 

apenas em 1917 o primeiro órgão regulador, a ausência de legislação trabalhista específica 

deixava os trabalhadores em uma situação análoga à da escravidão, devido às precárias 

condições de saúde e segurança e do pouco repouso para o descanso e alimentação.  
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Alguns anos depois, segundo Cruz (2013) o órgão passou a desempenhar um papel 

de órgão fiscalizador desde a criação do Ministério do Trabalho em 1930. Com uma visão 

paternalista do operariado foram constituídas estratégias de propaganda eficazes contra o 

sindicalismo livre. Esta situação fragilizou aos operários que começavam a se mobilizar 

buscando uma representação coletiva.  

Em meio a tudo isto, surgiu o conceito de “classe operária”, composta por 

indivíduos provenientes de diversos países e com diferentes qualificações, mas nos 

discursos elitistas presentes nessa classe eram divididos entre: “a que pertencia aos 

operários dóceis e laboriosos; e os agitadores indesejáveis7, contaminadores da boa índole 

brasileira.” O movimento operário que nasceu fragilizado devido a este discurso separatista 

e classista manteve a influência direta até hoje. Os trabalhadores em grande parte oriundos 

dos sindicatos europeus, desde aquela época se mostravam bem atuantes, mesmo assim 

sofreram com o pavor e o receio da extradição forçada. Mas mantiveram limitada a atuação 

sindical devido à forte presença do estado repressor instaurado no Brasil que acabou 

oprimindo os efeitos da luta do proletariado. (CRUZ, 2013, p. 24-25 e 39) 

Os imigrantes, segundo Simão (2012, p. 173), “não introduziram na estrutura do 

sindicato emergente padrões corporativos que por ventura residualmente traziam em seu 

lastro sociocultural.” No que tange ao sindicalismo Europeu a principal diferença para o 

brasileiro foi o fato de terem surgido às associações já com a presença dos trabalhadores 

assalariados enquanto que no Brasil os trabalhadores ainda eram controlados por mestres 

do período pós-escravagista. 

Para Cruz (2013) as décadas seguintes representaram momentos bem agitados e 

pontualmente marcados por fatores políticos devido à intervenção governamental, em 

greves e nos movimentos sindicais. Na década de 20 foi decretada à intervenção do 

governo através do “Estado de sítio”, visando combater aos protestos e oposição sindical 

que resultaram em prisões, perseguição e extradições nas revoltas militares. 

Naquela época, os problemas pertinentes ao desenvolvimento econômico do país 

foram considerados pelos sindicatos e as associações políticas como de responsabilidade 

das classes dominantes. O maior desafio para o sindicalismo brasileiro era a melhoria da 

                                              
7
A caracterização como “agitadores” refere-se às várias atividades do movimento operário. Agitadores 

seriam não só aqueles que faziam e promoviam greves ou explodiam bombas, mas também os que escreviam 

e divulgavam textos dirigidos ao operariado, apelando à melhoria das suas condições de trabalho. (CRUZ, 

2013) 
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qualidade de vida dos trabalhadores que eram expostos a condições desumanas e perversas, 

muitas vezes análogas à escravidão, o que forçava a uma transformação de todo o sistema. 

Em contraposição ao movimento ocorrido após a libertação dos escravos quando o 

agricultor parte do campo e se direciona a indústria nos grandes centros urbanos como Rio 

de Janeiro e São Paulo. Neste momento, o Estado interfere nas relações de produção ao 

direcionar programas e políticas públicas de incentivo a migração do pequeno agricultor 

para áreas mais centrais buscando valorizar o trabalho urbano. (SIMÃO, 2012) 

Apenas em 1940, o salário mínimo foi instituído no Brasil, segundo Simão, isto 

possibilita a distinção entre os trabalhadores de acordo com a sua qualificação profissional, 

faixa etária e gênero. A remuneração era distinta e às mulheres recebiam um valor menor 

do que o dos homens pela mesma atividade e com a mesma carga horária. O limitador 

salarial determinado pelo fator idade rebaixava ainda mais o salário feminino. O 

mecanismo existente para a oferta e procura no mercado de trabalho era insuficiente para a 

promoção de salários e de custo de vida que contribuíssem por si só para a melhoria do 

regime de trabalho. Isto porque o regime capitalista sempre queria tirar proveito e a força 

trabalho ficava numa situação cada vez mais precária. 

A chegada de Getúlio Vargas ao poder possibilitou eliminar certas práticas 

existentes naquele período através da regulação das condições trabalhistas. Desta forma, 

Getúlio conduziu o Brasil à mudança e conseguiu regulamentar o sindicalismo brasileiro. 

Além disso, introduziu a ideia a figura do operário disciplinado ao se referir ao trabalhador 

sindicalizado como um trabalhador ordenado. (CRUZ, 2013)         

Segundo Simão (2012) a intervenção do Estado no sindicalismo através das Leis e 

regulamentações firmadas pelo governo alterou o formato das organizações e estabeleceu 

critérios mais rígidos sobre a estrutura sindical no Brasil. O imposto sindical e a sua forma 

de pagamento também foi estabelecido e o sindicato passou a ser, definitivamente, 

considerado representante oficial da categoria profissional. A burocratização do sistema 

sindical foi à principal desvantagem percebida com a mudança estrutural.  

Para o Governo, regulamentar o sindicato significava inaugurar uma associação 

necessária à estabilidade do setor e não apenas manter uma associação que serviria para 

subverter a ordem pública, isto tudo foi herança do início do sindicalismo brasileiro com a 

presença marcante dos anarquistas e dos agitadores. (SIMÃO, 2012; CRUZ 2013) 
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O mercado de trabalho brasileiro passou a atuar sobre forte pressão das mudanças 

oriundas à conjuntura político-econômica do país. Entre as décadas de 50 e 80, o país 

presenciou uma mega industrialização que contribuiu para a aceleração do 

desenvolvimento econômico e das transformações sociais. Com o fim da ditadura na 

década de 80 foi possível ampliar a liberdade de atuação do sindicalismo, o papel dos 

sindicatos no cenário político nacional foi modificado com o restabelecimento da 

democracia brasileira. A crise econômica instaurada na década de 90 foi incentivada por 

diversos fatores e contribuiu para o “recrudescimento do processo de crescimento da 

estrutura produtiva nacional” impactando diretamente nos resultados econômicos.  (SILVA 

& CAMPOS, 2015, p. 51) 

Segundo os autores, o mercado de trabalho marcou esta fase de grande oscilação 

econômica que buscava restituir a capacidade de pleno emprego. Já em relação à 

participação feminina, esta acabou reaparecendo de uma maneira desfavorável em relação 

à qualidade do emprego quando comparada ao mesmo perfil masculino. 

Para Silva & Campos (2015), o movimento dos trabalhadores formais e informais 

forneceram indicadores que relacionados ao desempenho econômico, de certa forma define 

a atuação do sindicalismo brasileiro. O resultado desta instabilidade econômica oscilante 

provocou tanto a ascensão quanto à retração da área de atuação que gerou uma grave crise 

no sindicalismo e, consequentemente, no movimento social e político impactando 

diretamente na sua estratégia de negociação. 

A redução da informalidade foi significativa para as atividades sindicais devido à 

retomada do pleno emprego e favoreceu a sindicalização. Isto propiciou a construção de 

uma representação política capaz de criar segundo Duarte (2016, p. 14) uma “cultura 

política” que culminou em duas décadas de transformação da “reestruturação produtiva do 

mundo do trabalho” e sua abordagem do sindicalismo brasileiro frente a essas mudanças na 

conjuntura social, econômica e política.  

Apesar disto, Reina (2014) considera que foram os esforços de homens e mulheres 

que contribuiram para os avanços da classe trabalhadora e o que possibilitou a isto foi a 

marcante presença das mulheres nos sindicatos. E sugere que o sindicalismo brasileiro 

precisa avançar no debate a ser realizado na sociedade, com a ampliação da participação 

das mulheres na luta por igualdade de direitos.  



47 

 

De acordo com Silva & Campos (2015), o sindicalismo passou a ter uma nova 

abordagem de negociação que foi firmado no “sindicalismo de resultado” iniciado na 

década 70, mas que acabou “estagnado pelo recrudescimento econômico” da década de 90. 

O processo de negociação evoluiu de um quadro de “confrontação” para a adoção da 

prática de “cooperação conflitiva” que perdura até os dias atuais sem muitas alterações. 

(Ibidem, p. 59 e 60)  

A atividade sindical passou a contribuir para o fortalecimento da luta das mulheres 

e tornou-se um canal estratégico utilizado para o encaminhamento de políticas públicas e 

ações afirmativas de gênero nas instituições públicas e privadas. Um olhar a partir da 

perspectiva dos direitos das mulheres nas negociações sindicais que contribui para o 

estabelecimento de um maior vínculo de comprometimento para o bem-estar coletivo. O 

engajamento da militância feminina começou nos anos 90 com o declínio do sindicalismo 

no Brasil foi favorecido pela queda na filiação masculina quando os sindicatos acabaram 

aceitando um maior número de mulheres. (SILVA & CAMPOS, 2015)  

A militância sindical feminina no Brasil tem se firmado na “busca do poder” e por 

novos espaços no sindicalismo. Embora isto não seja algo novo já que as mulheres 

sempre pertenceram a este universo de luta, mesmo invizibilizadas pela história que 

normalmente é escrita por homens. Reina (2014, p. 630) comenta que a “história das 

mulheres padece do androcentrismo8, do sexismo e de grupos ideológicos considerados 

verdadeiros feudos do domínio sindical no Brasil”. 

O Novo Sindicalismo despontou segundo Bertolin & Kamada (2012) com a luta das 

mulheres e reacendeu as forças das bases sindicais, a partir da construção de pautas 

sindicais voltada aos trabalhadores, levando em consideração tanto as relações produtivas, 

quanto as reprodutivas. A redemocratização das relações sindicais no Brasil fundamenta-se 

no Novo Sindicalismo e é marcado pelos movimentos feministas. Contudo, a sua 

efetividade somente ocorrerá após o ingresso das mulheres e a incorporação de suas 

propostas de igualdade nas esferas público/privadas. Dependendo ainda da transformação 

cultural marcada pela ausência dos homens no espaço privado e pela constante luta pela 

divisão das tarefas domésticas. Tudo isto evoluiu para as transformações do movimento 

que culminaram com a reestruturação produtiva que será abordado a seguir. 

                                              
8 Androcentrismo é um ponto de vista, a realidade, o que coloca o homen em uma localização privilegiada. 

Do ponto de vista androcêntrico, as importantes conquistas da humanidade são o único trabalho de homens. 

(REINA 2014, p. 630) Link 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/18redor/18redor/paper/viewFile/1918/666/politica-de-responsabilidade-social/
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2.2.2. Reestruturação produtiva transformações de um movimento 

reivindicatório 

 

Na Europa do século XIX surgiu segundo Daniel (2011), o processo de reinvenção 

das relações trabalhistas, talvez pelo fato do advento de novas tecnologias capazes de 

substituir homens por maquinas indústrias. Isto tudo decorrente da aceleração e do 

aumento das demandas do período da revolução industrial. “As inovações tecnológicas 

impulsionaram um conjunto de transformações que não se limitaram ao processo produtivo 

e à economia, mas se expandiram para diversas esferas da vida social.”. (Ibidem, p. 325) 

A reinvenção trabalhista, segundo Daniel, provocou um efeito modificativo nas 

formas contratuais e estabeleceu novas relações sociais de convívio. O resultado disto 

influenciou não apenas a produção, mas também o efeito cíclico de todo o sistema de 

transformação industrial. A expansão industrial acabou sendo inversamente proporcional à 

empregabilidade, quanto maior era a indústria menor era a presença feminina. 

O cenário transformou-se pela descoberta de novas tecnologias, segundo Araújo 

(2007) isso representou uma melhoria nos indicadores de empregabilidade do país e 

esperava-se gerar instantaneamente novas oportunidades, mas o efeito foi inverso e 

contribuiu para a depreciação salarial da estrutura empregatícia do país. Frustrando as 

expectativas dessas novas oportunidades pela redução salarial imposta com a política de 

reorientação de custos praticadas pelo mercado durante a fase de contratação. 

O que inicialmente parecia ser algo bem promissor acabou não se configurando e 

segundo Bertolin & Kamada (2012) a revisão drástica do processo produtivo acarretou a 

diminuição efetiva dos postos de trabalhos ao serem substituídos por novas tecnologias ou 

novas rotinas que aperfeiçoaram a força de trabalho.  

Segundo Daniel (2011) o modelo patriarcal embutido nas organizações não 

contribui para as mudanças e ainda afasta as mulheres da disputa por cargos decisórios. O 

silêncio aumenta a segregação e à invisibilidade e as mulheres ficam esquecidas acabando 

preteridas pelos homens durante as disputas de oportunidades. Portanto, cabe ao Estado 

garantir políticas públicas eficazes a fim de propiciar chances igualitárias. 

 De acordo com Daniel, o patriarcado é considerado um diferencial na fase de 

contratação feminina ao estabelecer um direcionamento deste grupo, a discriminação e a 

invisibilidade das mulheres demonstraram como as formas de segregação feminina 

contribuem para uma maior informalização do emprego quando aliados às crescentes taxas 
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desempregos e tem retornado uma situação análoga de subempregos e de condições 

precárias no trabalho.  

A reestruturação produtiva desencadeou uma mudança na simplificação do trabalho 

repetitivo, dispensando a especialização e as tarefas adaptadas passaram a ser executadas 

por todos. A inovação tecnológica oriunda da robótica e da automação industrial, aliada ao 

processo de gestão contínuo e integrado e diretamente ligados a uma linha de montagem 

industrial, favoreceu a exploração da força de trabalho com o aperfeiçoamento de recursos.  

(FARIA & KREMER, 2004; ARAÚJO, 2007)  

Os reflexos atacavam diretamente a renda do trabalhador, porque a reestruturação 

contribuiu para o aumento do nível de desemprego devido à automação industrial. Segundo 

Faria & Kremer (2004, p. 11), o “aumento das vendas na indústria não são inversamente 

proporcionais ao número de vagas disponíveis”. O “faturamento das indústrias de 

transformação apresentou um crescimento de 85,09% no período de 1992 a 2002. Por 

outro lado, o emprego industrial repercutiu uma queda de 24,31% no mesmo período.”. 

Isto se justifica pela substituição da força de trabalho masculina pela feminina, 

representada na desqualificação do trabalho antes realizado por mão de obra especializada, 

o que proporcionava melhores salários. A transformação das complexas tarefas em 

atividades simples e repetitivas rebaixou o nível salarial de todos. (ARAÚJO, 2007; 

GALVANE, SALVARO, & MORAES, 2015) 

Para Araújo (2007), a feminização9 ocorreu na indústria devido ao maior 

comprometimento e a facilidade no desempenho de atividades repetitivas, o que colocou a 

mulher à frente na competição por algumas atividades mais repetitivas. Mas isto não 

garantiu a este grupo uma melhor colocação profissional, muito pelo contrário, contribuiu 

ainda para a redução salarial de todos.  

Segundo Araújo (2007), as novas ferramentas utilizadas na gestão do processo 

produtivo, como os métodos da qualidade total e Kaban, foram inseridos nas fábricas e 

Influenciaram diretamente nos processos de contratações com a flexibilidade do trabalho e 

o perfil feminino das vagas. A mulher casada destacou-se e logo passou a ser mais 

requisitada pelas indústrias por ser considerada mais comprometida com o trabalho.  

                                              
9 Feminização é a ação ou efeito de feminizar, de atribuir um aspecto, gênero ou caráter feminino a algo ou 

algúem: processo de feminização de profissões anteriormente masculinas. Link 

https://www.dicio.com.br/feminizacao/
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Para a Araújo, a feminização do homem é essencial à manutenção da sua 

empregabilidade em relação à simplificação da tarefa. Contudo, era facultado ao homem 

assumir tais competências visando aperfeiçoar suas tarefas. Por outro lado, as tarefas 

complexas ou de tomadas de decisão quase sempre eram destinadas aos homens, devido a 

critérios da supremacia patriarcal que se referia as mulheres como inaptas ao desempenho 

de determinada função.    

Spinelli (2014) trata a masculinização usada para o avanço nos postos de liderança 

que passa a ser visto como um predicativo masculino imposto às mulheres, Araújo (2007, 

p. 4) avalia que a “feminização” das tarefas ocorrida na indústria e outras “habilidades e 

competências, tais como: a disciplina, a capacidade de desempenhar diferentes tarefas, de 

trabalhar em equipe, de se comunicar, de realizar um trabalho limpo e cuidadoso, de evitar 

acidentes, é identificada como habilidades femininas.”.  

A “velha” divisão sexual do trabalho e os encargos das atividades reprodutivas 

para as mulheres, naturalizados e socialmente difundidos, intrínsecos ao texto 

constitucional, estabelecem limites à cidadania e à participação das mulheres nos 

espaços públicos. Porém, é preciso que a cidadania política também seja 

reconhecida como representação de uma nova cidadania, ocupando as mulheres os 

espaços públicos da sociedade.  (BERTOLIN & KAMADA, 2012, p. 38 ) 

 

Por outro lado, Galvane, Salvaro, & Moraes (2015, p. 308) consideram que tanto a 

“essência feminina” quanto os trabalhos domésticos pode “privar as mulheres de direitos 

sociais”. Mas nos jogos de poder pode até vir a ser considerado bem “estratégico”. A visão 

androcentrada culturalmente inserida nas organizações força as mulheres a assumirem uma 

postura mais masculina, quase um pré-requisito à ascensão profissional. Neste sentido, fica 

a mulher obrigada a essa difícil missão de transpor as barreiras que sem dúvidas são um 

dos maiores desafios da atualidade.  

Além das barreiras que necessita serem transpostas para a ascensão feminina nos 

cargos de liderança, Spinelli (2014) menciona algumas situações cotidianas que merecem 

atenção, tais como: a participação das mulheres nas redes de relacionamentos informais 

que acontecem durante a prática de esportes ou nos encontros casuais (happy hours) que 

ocorrem geralmente após o horário do expediente. As mulheres preferem projetos em que 

possam conciliar a carreira com a sua vida cotidiana.  

A Spinelli cita ainda que esta preferência feminina pela valorização da vida 

cotidiana em detrimento da sua própria carreira é um dos motivos excludentes que retoma 

a questão do distanciamento das oportunidades. O equilíbrio pessoal figura como se fosse 
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exclusividade masculina e reafirma a postura do homem como provedor alinhado ao 

modelo patriarcal, opressor e segregador. A maternidade, também é destacada como um 

fator excludente às mulheres porque as impede de viajar e de realizar jornadas extras. 

Para Araújo (2007, p. 3), “na sua heterogeneidade, o processo de reestruturação 

produtiva tem uma nítida dimensão de gênero, pois seus efeitos perversos, desiguais e 

excludentes atingem de forma particular as mulheres.” Ou seja, naquele momento as 

transformações adotadas pela indústria para aperfeiçoar suas atividades prejudicaram ainda 

mais as chances das mulheres em encontrar uma oportunidade, principalmente nos cargos 

de liderança.  

Os modelos fordistas e tayloristas implantados levaram a indústria a patamares 

inimaginados e provocaram graves problemas de saúde nos trabalhadores, com o aumento 

dos riscos inerentes a movimentos repetitivos. Além disso, a autora fala sobre os efeitos 

perversos da segregação e da exclusão feminina nos processos de mudanças. Araújo (2007) 

menciona como a reestruturação produtiva foi utilizada negativamente ao se aproveitar das 

diferenças de gênero como mecanismo de exploração dos trabalhadores visando à redução 

salarial.  

A reestruturação produtiva estabelece três etapas que culminam com a construção 

dos pilares do novo processo produtivo, que marcam um avanço tecnológico baseado na 

“automação, robótica e na microeletrônica” que dinamiza e altera o “cotidiano da produção 

industrial” da época e a “configuração do padrão produtivo” favorecendo a inserção do 

“fordismo e do taylorismo a outras formas de organização da produção”.  (DUARTE, 

2016, p. 92) 

As consequências do processo reestruturatório produtivo desencadeou um aumento 

assustador do nível de desemprego na década de 90. Os trabalhadores, especialmente, as 

mulheres foram substituídas por máquinas através do processo de simplificação das tarefas 

que transformaram várias funções da indústria. Todo este processo acarretou grandes 

transformações no sindicalismo brasileiro e deu início ao discurso do novo sindicalismo 

que foi a base para as futuras gerações sindicais, com o fortalecimento da autonomia e a 

liberdade sindical ampliando a convergência das bases em prol do bem-estar coletivo. 

(MATIAS, 2016; DUARTE, 2016) 

 De acordo com os textos abordados acima a essência do sindicalismo brasileiro 

precisa ser reinventada, a fim de fortalecer os processos de negociação em atendimento aos 
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pleitos dos trabalhadores independente dos percalços a que a economia do país esteja 

sujeita. A necessidade de diálogo e a interação na busca por melhores condições de 

trabalho estabelecem uma agenda constante de mobilização e luta, conta com as mudanças 

e as adaptações estruturais necessárias a conformidade da conjuntura político-econômica 

vigente. 

A seguir será abordado um pouco do conceito da Responsabilidade Social e das 

suas estratégias com os stakeholders, com destaque para o “Sindicato” por ser um elo 

importante de ligação em prol do combate às discriminações e as desigualdades sociais. 
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2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL ORGANIZACIONAL  

 

 

A Responsabilidade Social começou a ser discutida no Brasil em meados da década 

de 60 a partir da Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas.  E seguiu 

avançando na década de 80 quando surgiu a necessidade de publicação do balanço social. 

Nos anos 90 surgiram iniciativas de cunho político que levaram as empresas a retomarem o 

aprofundamento da temática. (FILHO, et al. 2012) 

A discussão pelas empresas acerca desse conceito de Responsabilidade Social no 

Brasil passou a adotar as recomendações internacionais na década de 1990. Foi neste 

momento que o empresariado brasileiro demonstrou uma mudança na sua forma de 

intervenção e redefiniu o seu papel no processo de desenvolvimento passando a atuar como 

um “agente de mudança social”.  (MATHIS & MATHIS, 2012) 

A década de 90 marcou o início do comprometimento das empresas com a 

Responsabilidade Social no Brasil, das iniciativas mais marcantes destaca-se a criação da 

organização de base empresarial como o Grupo de Institutos e Fundação Empresarial - 

Gife e o Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social - Ethos cuja implantação 

tinha por objetivo criar indicadores para avaliar a atuação social responsável das empresas. 

(FILHO, et al. 2012; SAUERBRONN & SAUERBRONN, 2011) 

A Norma Internacional ISO 26000 de que trata as Diretrizes da Responsabilidade 

Social foi publicada em 2010 segundo Cadet (2010), tornou-se um instrumento eficaz de 

gestão nas empresas utilizado para conciliação dos princípios declaratórios nos aspectos 

econômico, social e ambiental. Ainda de acordo com a ISO 26000, a responsabilidade 

social acabou incorporando as considerações socioambientais nos processos decisórios e 

responsabilizando-se pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio 

ambiente. O que favoreceu a um comportamento mais ético e transparente para um 

desenvolvimento sustentável, em conformidade com as leis e as normas internacionais de 

comportamento. (ABNT ISO 26000; NORMA INTERNACIONAL DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 2010). 

Perista (2008), fala que várias empresas encontram-se engajadas com as políticas de 

responsabilidade social. Atualmente muitas delas já estão atuando de forma solidária em 

prol do bem-estar da força de trabalho e das partes envolvidas. A promoção de ações 
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afirmativas de gênero vem fomentar valores corporativos para as organizações e a 

expectativa dessa troca mútua de experiências visa ampliar a oportunidade para todos. 

A cooperação e as experiências quando atreladas ao princípio de boas práticas das 

empresas, segundo Perista, consiste em mapear um conjunto de ações que ao serem 

partilhadas, favorecem as partes envolvidas neste processo. De modo que a interação se 

solidifica em experiências notáveis para a transformação da cultura comportamental, 

minimizando os impactos provocados após anos de opressão. 

É perceptível que as empresas ainda precisem avançar, principalmente, no que 

tange a cooperação dessa troca mútua de experiências. O cenário brasileiro tem se 

mostrado bem favorável a essas mudanças oriundas das políticas públicas afirmativas de 

gênero e tais interações que sucedem ao compartilhamento de ações e boas práticas 

comuns revela a importância da construção do debate de gênero para a realização e/ou 

aprimoramento de um processo inclusivo. (PERISTA, 2008) 

De acordo com Sauerbronn & Sauerbronn (2011), as empresas que tinham 

interesses voltados à questão da globalização investiram massivamente em 

responsabilidade social. O interesse ostensivo das empresas privadas promoveu a 

reconfiguração do papel do Estado redefinindo os limites da esfera pública. A 

responsabilidade assumida pelas empresas privadas com a sociedade se tornou estratégica 

e se fortaleceu com os stakhorlders10 contribuindo para as transformações na esfera 

pública. 

Perista (2008) fala que o compartilhamento e o processo de troca por si só são 

empoderadores. Além disto, esclarece que o aprofundamento e a reflexão sobre o tema 

acelerariam as perspectivas da descoberta de novos caminhos para a promoção da 

igualdade. Ademais, a autora sugere que sejam sintetizadas as mudanças e divulgadas a 

fim de que haja um melhor compartilhamento e promoção das boas práticas de igualdade 

                                              
10 Stakeholderes são as diferentes entidades (parceiros sociais) que interagem com as empresas. 

(SAUERBRONN & SAUERBRONN, 2011) 

Entidade, geralmente uma organização sindical ou empresarial, habilitada para participar em diálogos ou 

discussões sobre assuntos laborais ou sociais com o governo e com outras entidades análogas, notadamente 

na concertação social. Link 

 
 

 

https://dicionario.priberam.org/parceiro
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de gênero nas empresas como uma alternativa construtiva para o diálogo da 

responsabilidade social devendo sempre estar fundados nas suas dimensões. 

As dimensões da Responsabilidade Social estão firmadas nos princípios: 

econômico, legal, ético e discricionário. O princípio econômico consiste na natureza das 

empresas ao gerar bens e serviços para a sociedade. As obrigações legais e regulamentos 

de suas atividades em geral definem o princípio legal. O direito moral ou justo 

compreendido nos padrões, normas e expectativas dos stakeholders estabelecem o 

princípio ético. Por último, o princípio discricionário refere-se ao engajamento empresarial 

na participação de projetos para a promoção do bem-estar de toda a sociedade. 

(CAVALCANTE, 2014) 

O desafio para a implantação de políticas públicas e para a organização do Estado é 

segundo Godinho (2004, p. 55) a “interferência da pretensa neutralidade do Estado como 

propositor e articulador de uma ação política”. Esta neutralidade ressalta as referências 

políticas de gênero cabendo ao poder público minimizar os impactos das desigualdades 

sociais.  

O projeto de ação governamental deve ter como objetivo fortalecer as mulheres, 

expandir a cidadania e a democracia e desta forma contribuir para construir a 

igualdade, sem perder a dimensão de uma avaliação crítica tanto dos limites da 

ação municipal, quanto, em particular, de uma estrutura de Estado cujo 

fundamento não é a construção da igualdade mais a manutenção de relações 

sociais estabelecidas e a contenção dos conflitos gerados por um tecido social 

discriminatório. (GODINHO, 2004, p.55) 

 

Diante do exposto pelos autores e pela interação necessária para que haja um 

melhor desdobramento das políticas internas tanto em prol da empresa quanto para os 

stakeholders, o que possibilitará a todos uma constante sinergia de modo a atuarem de 

forma mais igualitária. A seguir será retratado sobre a engrenagem dessa parceria entre a 

responsabilidade social e os sindicatos, bem como sua importância como stakeholder para 

o tratamento das questões internas relativas ao bem-estar social coletivo. 
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2.3.1. Sindicato: um Stakeholder da Responsabilidade Social 

 

 

O Sindicato é um canal bastante influente pela cooperação com as empresas por 

intermédio das políticas de Responsabilidade Social, favorecendo a empatia resultante da 

troca de experiências e de entendimentos que permeiam as duras barreiras do processo de 

negociação coletiva, propiciando a abertura de um diálogo mais participativo entre todas as 

partes interessadas. O engajamento entre as empresas e os stakeholders serviu para ampliar 

a gestão da política de responsabilidade social visando integrar as análises dos temas 

sociais de uma forma mais atrativa às estratégias organizacionais. E o reconhecimento 

desses atores sociais acaba sendo favorável a todos que fazem parte do sistema porque 

todos interagem em prol uns dos outros. (SAUERBRONN & SAUERBRONN, 2011) 

Cavalcante (2014) fala que as estratégias descritas por diversos autores podem ser 

positivas ou negativas e que a classificação ocorre de acordo com o grau de dependência 

de cada stakeholder delimitada pelo percentual de cooperação aplicado à organização. Os 

parceiros com características positivas tendem a ter seu potencial de atuação explorado ou 

maximizado a exemplo dos investidores. Os stakeholders que se encontram numa posição 

menos favorável precisam ser monitorados ou até mesmo combatidos. A estratégia de 

stakeholders enfatiza o papel da Responsabilidade social de uma maneira bem mais ampla 

e não apenas através dos resultados econômico-financeiros. Mas isto depende da 

particularidade de cada um deles, a cooperação de alguns pode ser vista como uma ameaça 

devido à força e a relevância que estes representam. 

Isto ocorre devido à elaboração dessas estratégias de Responsabilidade social 

porque facilita o reconhecimento e a interação com as empresas que adotam o mesmo tipo 

de estratégia para públicos de interesse distintos.  Além disto, indica que o debate sobre a 

Responsabilidade Social das grandes empresas coopera para o bem-estar coletivo. 

(SAUERBRONN & SAUERBRONN, 2011) 

A forma de atuação dos stakeholders com a visão está centrada na empresa, é a 

responsável pela gestão dessas estratégias (figura 1). 
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Figura 1 - Stakeholder strategies e as relações centradas na empresa 

 

 

Fonte: Sauerbronn & Sauerbronn (2011, p. 446) 

 

 
A incorporação dos conceitos de stakeholders às estratégias da RSE nas empresas 

permite ampliar os objetivos que antes eram, exclusivamente, econômico-financeiro, e 

passaram a abranger novas pautas entre as questões sociopolíticas. Entende-se que para 

favorecer a construção do diálogo construtivo para a implantação de políticas e programas 

em benefícios de todos. A parceria deverá ocorrer sempre voluntariamente. Uma boa 

estratégia de stakeholders é capaz de transformar as relações entre a empresa e o Estado 

propiciando a um promissor ambiente político e social. Para isto os parceiros devem ter 

empatia para que possam compreender os problemas existentes na empresa. Além disto, a 

capacidade de adaptação deste grupo é fundamental para que esta integração de o resultado 

almejado. (SAUERBRONN & SAUERBRONN, 2011) 

O processo de empatia entre os parceiros é essencial para modificar o olhar da 

empresa que era antes focado apenas nos resultados financeiros e na maximização dos 

lucros visando à criação de valor agregado centrado nos acionistas, para o reconhecimento 

de que os valores agregados entre as partes também precisam ser levadas em consideração 

para o negócio. Essas práticas da Responsabilidade Social possibilitaram o estabelecimento 

de mecanismos que atuaram na mudança da postura empresarial e que passaram a ser 

reconhecidas como ferramentas de controles sociais e de incentivos socialmente 

responsável para que estas empresas contribuam frente à sociedade. (CAVALCANTE, 

2014) 
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O papel dos sindicatos é legitimado pela sua representatividade da base por se tratar 

de leis específicas e de programas governamentais, o assunto pautado no âmbito da 

negociação coletiva é favorecido pela liberdade sindical definida pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do 

Trabalho de 1998. (DIEESE, 2011) 

Este campo de atuação oferece ampla oportunidade às atividades sindicais e cabe ao 

stakeholder responsável pela interação entre os trabalhadores, governo e a empresa, 

identificar e tratar todas as situações discriminatórias nas relações de trabalho para a 

promoção de políticas de igualdade voltadas às ações de cunho social, relacionadas ao 

investimento no bem-estar da força de trabalho. Isto também se aplica ao desenvolvimento 

da comunidade, visando o desenvolvimento da cidadania individual e coletiva e à 

preservação do meio ambiente em sinergia com seus parceiros. (DIEESE, 2011; 

CAVALCANTE, 2014)  

Segundo Perista (2008) a importância do diálogo participativo entre sindicato e 

empresa destaca-se com o incentivo a partir da teoria das estratégias de stakeholders para 

um melhor aproveitamento das condições necessárias a uma boa negociação. Isto servirá 

para assegurar a cooperação de ambos para a obtenção do melhor resultado gerando valor 

agregado a todas as partes interessadas.  

O engajamento com os stakeholders além de servir como subsídio na elaboração do 

relato de sustentabilidade, pode ser utilizado também como um canal de informação, 

atuando como uma excelente ferramenta de captação e entendimento dos interesses e 

expectativas procedentes das partes interessadas, auxiliando nas tomadas de decisão e 

adequando as normas legais. Para isto, é fundamental que ocorra total transparência e 

comprometimento com os stakeholders, bem como a devida prestação de contas 

contribuindo para aumentar a confiabilidade dos resultados finais. Por outro lado, a 

ausência de engajamento dos stakeholders oferece prejuízo à elaboração dos relatórios 

devido à carência de dados preliminares que norteiam a gestão estratégica de cada 

empresa. (FREITAS, et al, 2012) 

De acordo com as normas do GRI (2015) as informações e aspectos materiais, bem 

como os princípios necessários para embasar o conteúdo dos relatórios técnicos, de acordo 

com suas diretrizes e padrões específicos serão utilizadas na sequencia abaixo e discorrerá 

sobre os princípios e diretrizes para os relatórios de sustentabilidade. 
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2.3.2.  Princípios e Diretrizes para os Relatórios de Sustentabilidade 

 

A temática de gênero desponta nos indicadores para metodologias de relatos de 

sustentabilidade como o GRI – Global Reporting Initiative de 2015, e os Indicadores Ethos 

de Responsabilidade Social Empresarial de 2007. Estando ainda presente na diretriz de 

responsabilidade social – ISO 26000 (ABNT, 2010) e nos Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU, 2012). Estes 

indicadores e diretrizes corroboram para as políticas públicas na construção do diálogo de 

gênero nas empresas com seus stakeholders.  

De acordo com GRI (2015) a estrutura de Relatórios de Sustentabilidade da GRI foi 

criada por um “processo multistakeholder” de modo participativo internacional. Esse 

processo ainda é utilizado para produzir as Diretrizes de Sustentabilidade da GRI, os 

Protocolos de Indicadores e os Suplementos Setoriais. Todos os participantes são 

consultados e os documentos têm que ser aprovados através de um consenso, sendo esta a 

característica principal da Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade da GRI. Figura 2 

refere-se aos regulamentos e normas internacionais das diretrizes G3 da GRI. 

 

Figura 2 - Regulamentos e Normas Internacionais dos Diretrizes G3 da GRI 

 

 

Fonte: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Portuquese-Starting-Points-2-G3.1.pdf 
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Para Freitas, et al (2012) a divulgação de relatórios técnicos propicia um conjunto 

integrado de indicadores de desempenho nos quais as empresas apuram e reportam o seu 

desempenho global anual, corroborando positivamente o seu relacionamento com seus 

stakeholders.  Os relatórios de sustentabilidade tem se mostrado excelentes ferramentas de 

aprendizado, possibilitando ao setor empresarial à autoavaliação quanto à gestão da 

responsabilidade social corporativa, de modo ao estabelecer um processo de melhoria 

contínua de desempenho favorecendo as estratégias das empresas como um todo 

estimulando ao diálogo participativo entre o público externo e, principalmente, público 

interno.  

 
O relato de sustentabilidade auxilia as organizações a estabelecer metas, aferir seu 

desempenho e gerir mudanças com vistas a tornar suas operações mais 

sustentáveis. Relatórios de sustentabilidade divulgam informações sobre os 

impactos de uma organização – sejam positivos ou negativos – sobre o meio 

ambiente, a sociedade e a economia. Assim, eles dão forma tangível e concreta a 

questões abstratas, ajudando as organizações a compreender e gerir melhor os 

efeitos do desenvolvimento da sustentabilidade sobre suas atividades e estratégias.  

(GRI, 2015 p. 3) 

 

 
O ponto alto do relatório de sustentabilidade é para Freitas, et al. (2012) é que 

proporcionar uma boa comunicação das empresas com os seus stakeholders, mas além 

disso conquistam cada vez mais notoriedade nas pesquisas acadêmicas, da mesma forma 

como ocorre com responsabilidade social corporativa. 

As diretrizes estão divididas em três categorias: econômica, ambiental e social. 

Sendo que a dimensão social da sustentabilidade refere-se aos impactos da organização 

sobre os sistemas sociais em que atua. A categoria social se subdivide em quatro: práticas 

trabalhistas e trabalho decente, direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo 

produto. (GRI, 2015) 

Todas essas subcategorias estão vinculadas a normas universais internacionalmente 

reconhecidas ou relevantes, de acordo com a tabela 1.  
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Tabela 1 – Categoria Social e Aspectos nas Diretrizes 

 

 
Fonte: Adaptado de GRI (2015) 

Os indicadores apresentados nos relatórios precisam disponibilizar informações 

sobre o desempenho ou impactos econômicos, ambientais e sociais das organizações, 

devendo estar sempre alinhados aos seus aspectos materiais com o propósito de colaborar 

com a tomada de decisão dos seus stakeholders. (GRI, 2015) 

A seguir, serão examinados os principais tratados e os pactos internacionais que 

sustentam a implantação de políticas públicas que visem o bem-estar social e a geração de 

valores corporativos nas empresas.  
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2.3.3. Tratados, Pactos Internacionais e Políticas Públicas 

 

 

Prá & Epping (2012) citam que ao longo dos anos as mulheres têm percorrido 

muitos caminhos na luta por direitos, apesar do reconhecimento da cidadania feminina e do 

esforço empreendido pelo Governo para a inclusão delas em programas governamentais e 

do imenso esforço para mudar as normas e leis vigentes a respeito das concepções de 

gênero, mesmo assim ainda não é possível garantir as mulheres todos os direitos universais 

a que este público faz jus. A trajetória das mulheres, segundo as autoras, necessita de 

políticas públicas para a ampliação da sua representatividade, de modo a tornar possível o 

alcance aos meios necessários à promoção de mudanças para o fornecimento de subsídios 

sobre questões de cidadania para o empoderamento feminino e os direitos humanos, 

buscando um melhor entrosamento para uma maior participação política de gênero.  

Segundo Abramo (2007), nos países europeus nunca foi diferente e muitas 

mulheres estiveram até pouco tempo fora do mercado de trabalho ou em situação de 

trabalhos precários e na informalidade e muitas trabalhadoras não eram classificadas como 

desempregadas simplesmente por não fazerem parte deste cenário. A implantação da EEE 

– Estratégia Européia de Emprego modificou os critérios de elegibilidade para a 

capacitação de preenchimento de oportunidades de empregos de muitos países europeus 

tipo Alemanha, Bélgica, França e Áustria. Em países como (Alemanha, Grécia, França, 

Espanha e Áustria) foram adotadas as cotas visando ampliar à participação de mulheres 

nos programas de emprego.  

De acordo com Alves (2016) as mulheres precisam reivindicar de forma organizada 

as suas solicitações para que possam ser ouvidas. Além disso, a autora fala que essas 

reivindicações precisam ser organizadas politicamente, ou seja, através de políticas 

afirmativas e por isso em seu artigo procura elencar os principais tratados e os pactos 

internacionais, como por exemplo, os princípios da ONU que tratam das questões relativas 

aos direitos humanos e principalmente em relação à igualdade de gênero. 

Abramo (2007) informa ainda sobre a reunião do Conselho Europeu11 que ocorreu 

em Lisboa no ano de 2000, onde foi definido que o pleno emprego seria o objetivo 

prioritário em longo prazo, possibilitando o aumento das taxas de emprego feminino que 

passou de 51% para 60%. A decisão corroborou com a estratégia de ampliação das taxas de 

                                              
11 O Conselho Europeu estabeleceu a igualdade de gênero como um dos seus princípios básicos para as 

políticas de desenvolvimento. (Abramo, 2007) 
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participação feminina e se transformou em um novo marco de promoção da igualdade para 

a obtenção do pleno emprego. Sendo importante destacar que esta meta foi traçada no auge 

do desemprego no mercado europeu o que foi muito significativo às mulheres. 

O potencial de avanço rumo à igualdade substantiva é maior quando as 

reivindicações das mulheres e dos grupos organizados com base na equidade de 

gênero encontram receptividade nas diversas instâncias de poder e quando existem 

mecanismos de consulta que permitem as mulheres articulem legitimamente suas 

reivindicações em termos políticos. (ALVES, 2016, p. 636) 

 

Vários foram os mecanismos de monitoramento e avaliação adotados neste mesmo 

período, além de uma série de instrumentos e normativos foram criados visando à 

promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho europeu. Entre eles podemos 

citar a Agenda Social Européia (2000), a Estratégia Marco Comunitária sobre a Igualdade 

de Gênero (2001-2005)12, as Diretivas sobre a Igualdade de Tratamento (2002 e 2006), 

Consenso Europeu para o Desenvolvimento (2005) e o Pacto Europeu para a Igualdade de 

Gênero (2006). (ABRAMO, 2007) 

 Para Alves (2016) muitas mulheres em detrimento das tarefas ligadas à 

maternidade acabam não progredindo em suas carreiras prejudicadas pela dupla jornada 

que impacta diretamente em suas decisões. A igualdade de gênero não representa apenas 

um progresso na vida das mulheres, mas sim um direito fundamental. A transformação 

dessa realidade consiste na criação de políticas de conciliação entre família e trabalho 

(redução de jornada) que vise atender as mulheres através de políticas afirmativas que 

normalmente são adotadas para ajudar a este público a tomar decisões na estrutura de 

poder.  

Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXX, proíbe a diferença salarial, de 

exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil em consonância com a Convenção da OIT sobre a igualdade de 

homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor, 1951 (nº 100). 

(DIEESE, 2011, p. 115-116) 

 

Teixeira (2014) referencia que as intensas mobilizações sociais ocorridas no final 

da década de 1990, foram marcadas por diversas denúncias dos efeitos da globalização 

para a condição humana e meio ambiente, como a responsável pela criação do Pacto 

Global no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Este fórum resultou na elaboração de um 

                                              
12 A Estratégia Marco Comunitária que trata sobre a igualdade entre mulheres e homens (2001- 2005) avalia 

os avanços realizados a partir do Tratado de Amsterdã (1997) e da contribuição do EEE e dos Fundos 

Estruturais que foram a principal ferramenta de apoio financeiro da União Européia para a EEE desde o 

princípio dos anos 90. (Abramo, 2007) 
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acordo pela Organização das Nações Unidas (ONU) para que as grandes corporações a 

assumirem nos processos de gestão, dez princípios do Pacto Global descritos na figura 3. 

  

Figura 3 - Os Dez Princípios do Pacto Global 

 

 

Fonte: Pacto Global (2018) 

 

 

O conteúdo do Pacto Global reúne princípios vinculados a um conjunto de 

documentos internacionalmente adotados pela ONU e pela OIT relativos à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Declaração da Organização Internacional do Trabalho 

sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, etc. A adesão as iniciativas são 

voluntárias e precisa ser dada publicidade relativa aos progressos e da implementação dos 

princípios.  Atualmente, são quase 13 mil signatários articulados em mais de 160 países. 

Estão comprometidas com pequenas, médias e grandes empresas, além de organizações da 

sociedade relacionadas ao setor privado. (PACTO GLOBAL, 2018) 

 

Sendo assim, as empresas signatárias do Pacto Global mensuram em seus relatórios 

de sustentabilidade os princípios através das iniciativas de responsabilidade social voltada 

para seu público interno e externo. O Brasil por ser signatário deve se comprometer com a 

promoção de políticas nacionais de igualdade visando ampliar as oportunidades inclusivas 

http://pactoglobal.org.br/historico/
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no combate a qualquer forma de discriminação e gerar meios para a capacitação às 

mulheres. (PACTO GLOBAL, 2018; GRI, 2015) 

 

O Pacto Global (2018) lançado em 2000, pelo então secretário-executivo das 

Nações Unidas, Kofi Annan, surgiu para mobilizar as empresas do mundo para a adoção de 

valores fundamentais e internacionalmente aceitos em suas práticas de negócios, possui  

sede em Nova York e refere-se a uma iniciativa global que é um avanço na implementação 

de um Regime de Direitos Humanos e Sustentabilidade empresarial. Não se trata de um 

instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um fórum para policiar as 

políticas e práticas gerenciais.  Mas de uma iniciativa voluntária fornecedora de diretrizes 

para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, através das lideranças 

corporativas comprometidas e inovadoras.  

 

A política social está voltada para a figura do trabalhador focada com um olhar 

diferenciado na diversidade e com princípio no recorte de gênero adotado no Brasil nos 

últimos anos. Neste aspecto, a desigualdade social passou a ser um dos pontos mais 

combatidos das últimas duas décadas, para isto implantou-se diversas políticas públicas e 

ações afirmativas buscando garantir a plena capacitação e a empregabilidade dos 

trabalhadores e, principalmente, programas voltados ao aumento da participação feminina 

no mercado formal de emprego. (DIEESE, 2014) 

A ONU, em 2015, propôs aos seus países membros uma nova agenda para os 

próximos 15 anos de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 como ficou conhecida é 

composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que podem ser 

observados na figura 4, Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, erradicar 

a pobreza, combater a desigualdade e a injustiça, atingir a igualdade de gênero e o 

empoderamento feminino, promover soluções contra as mudanças climáticas, 

entre outros desafios. Tornou-se um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e 

sociedade civil, com destaque para as empresas do setor privado e suas inovações 

tecnológicas, contribuem para a concentração de grande parte do poder econômico 

possibilitando o engajamento dos mais diversos públicos: governos, fornecedores, 

colaboradores e consumidores. (PACTO GLOBAL, 2018) 
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Figura 4 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 

 

 

Fonte: Pacto Global (2018) 

 

Segundo Pimentel (2008) as políticas públicas de gênero tiveram início no Brasil, a 

partir da década de 70, e foram intensificadas com a criação do ONU Mulher em 2010. 

Desde então, muitos foram os progressos para a promoção da igualdade de gênero através 

de acordos internacionais como a declaração de Pequim e sua plataforma de ação e a 

CEDAW - Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres. Para a autora a criação da Convenção da Mulher13 que surgiu em 1979 e está 

vigente desde 1981, contempla direitos que necessitam ser respeitados, protegidos, 

garantidos e promovidos pelo Estado. A CEDAW partiu de uma Convenção baseada em 

muitos diálogos com representantes de vários países e acabou se tornando o primeiro 

tratado internacional a tratar sobre a questão de gênero e os direitos das mulheres.  

O artigo primeiro da Convenção trata sobre a discriminação contra a mulher e 

estabelece que não haja nenhuma forma de discriminação por gênero. Segundo Pimentel 

(2008, p. 17) deve-se assegurar que esse seja o “parâmetro mínimo das ações estatais na 

promoção dos direitos humanos das mulheres e nas repressões das suas violações, tanto no 

âmbito público como no âmbito privado.” Com a garantia de que todos os direitos sejam 

                                              
13 A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres afirma em seu 

preâmbulo o princípio da não discriminação e proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos e que todos tenham direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer 

espécie, incluindo distinção baseada em sexo. CEDAW Artigos 1-5 compreendem os princípios básicos 

padronizados de igualdade e antidiscriminação, bem como responsabilidades do Estado. (CEDAW).   
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iguais em todos os aspectos da vida política, social e cultural e independente da sua 

condição civil. 

A construção de políticas de caráter permanente que alterem as condições de 

desigualdade e ampliem as bases de autonomia das mulheres demanda ações em 

várias áreas. É possível identificar várias políticas que, embora não diretamente 

voltadas à população feminina, contribuem para a ampliação das condições de 

autonomia pessoal e autosustentação das mulheres.  (GODINHO, 2004, p.59) 

 

Portanto, cabe ao governo garantir que o direito a não discriminação deva ser igual 

a todos. Sendo o governo o responsável por cumprir todos os preceitos legais da convenção 

destacando a importância de ser o Brasil um país laico, único capaz de garantir a 

pluralidade cultural e de admitir e respeitar a diversidade em todos os seus aspectos. A 

Convenção da Mulher ampliou o debate sobre a participação política feminina e as 

questões relativas à importância das cotas e das ações afirmativas como incentivos para o 

empoderamento das mulheres na vida política e pública inclusive com a opção da 

representatividade feminina nas organizações internacionais. (PIMENTEL, 2008) 

A ONU Mulheres criada em 2010, com o objetivo de atender aos direitos 

concedidos às mulheres na década de 90, visa apoiar aos organismos intergovernamentais 

na formulação de políticas, padrões e normas globais. Com a garantia do fornecimento de 

apoio técnico e financeiro e a constituição de parcerias eficazes com toda a sociedade, 

através da Carta das Nações Unidas a qual estabelece uma visão de igualdade que busca 

eliminar a discriminação contra as mulheres e meninas para o seu empoderamento e a 

realização da igualdade de gênero, a ONU está atuando como uma organização parceira e 

beneficiária do desenvolvimento, direitos humanos, ação humanitária, paz e segurança. 

(ONU MULHERES, 2015) 

A figura 5 abaixo descreve oss princípios do Empoderamento das Mulheres foi 

criado durante a Assembléia Geral da ONU em julho de 2010, foi estabelecido mediante a 

várias medidas adotadas entre a ONU Mulheres e Pacto Global. Esses princípios foram 

adotados pelas empresas do setor produtivo como norteadores para o cumprimento da 

promoção da igualdade de gênero, 

 

 

 

 

 



68 

 

Figura 5 – Princípios de Empoderamento das Mulheres 

 

 

 
 

                       Fonte: ONU Mulheres, 2016. 

 

Outro ponto destacado foi à igualdade no campo da educação com a implantação de 

políticas públicas e ações que visa à eliminação de toda a forma de discriminação buscando 

o melhor modo de empoderar mulheres e meninas através do avanço educacional 

superando as dificuldades de escolarização e reduzindo as altas taxas de abandono escolar 

devido à gravidez precoce e outras questões relativas à saúde da mulher, direitos sexuais e 

reprodutivos. (PIMENTEL, 2008) 

O reconhecimento e da participação feminina no campo político e privado 

dependerá da visibilidade da luta de classe.14 As reivindicações femininas são relativas às 

questões pertinentes ao mundo do trabalho, cabendo aos movimentos feministas e suas 

representantes políticas, cobrarem efetivamento do Estado à criação e o cumprimento de 

políticas públicas e o incentivo de ações afirmativas de gênero nas empresas. (SPM, 2017)  

Para a ONU Mulheres o grande desafio é o empoderamento das mulheres que serve 

para impulsionar economias mais prósperas, estimulando a produtividade e o crescimento. 

Para isso, formulou os sete Princípios de Empoderamento das Mulheres15 visando facilitar 

o entendimento e universalizar os conceitos relacionados a esse assunto no âmbito das 

relações e ambiente de trabalho. Podemos destacar resumidamente os princípios como: a 

                                              
14 Principais lutas e conquistas das mulheres. Link 
15 Os Princípios de Empoderamento das Mulheres, uma iniciativa resultante da parceria entre a ONU 

Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), oferece um conjunto de considerações que ajudam a 

comunidade empresarial a concentrar-se nos elementos-chave para a promoção da igualdade de gênero no 

local de trabalho, no mercado de trabalho e na comunidade. Link 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/03/conheca-as-principais-lutas-e-conquistas-das-mulheres
http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
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liderança corporativa, não discriminação (respeito à diversidade), não violência (Saúde da 

Mulher), capacitação profissional, empreendedorismo, reconhecimento de lideranças, 

publicidade e promoção.  

Este tipo de estímulo favorece a interação de outras empresas para que possam 

usufruir do mútuo compartilhamento de experiências através da troca de políticas internas, 

boas práticas ou ações afirmativas que favoreça ao empoderamento das mulheres no 

âmbito das relações e ambiente de trabalho. O pleno engajamento das partes envolvidas 

promove na íntegra o empoderamento das mulheres pelo simples ato de compartilhar 

experiências por si só já é empoderador para todos que dele participe. (PERISTA, 2008)  

As políticas de reconhecimento favorecem a implementação de programas  

destinados aos desiguais. Essas políticas ou ações afirmativas ampliam a conquista de 

direitos sociais visando combater as desigualdades sociais.  Contudo, as políticas de 

igualdade que buscam equilíbrio são bem difíceis de se concretizar. Isto coloca em dúvida 

a forma de distribuição de renda no formato atual realizado pelo governo através das 

políticas de redistribuição sem que antes ocorra uma devida reestruturação de todo o 

sistema produtivo. (SIMÕES, 2006) 

De acordo com o “Dilema de Fraser”16 citado por Simões, observa-se que nem 

sempre essas ações afirmativas contribuem positivamente para a mudança do sistema 

podendo até mesmo vir a ser prejudiciais quando ativadas por muito tempo. As ações 

propostas pelas cotas devem sempre estabelecer  um tempo pré-determinado. Enquanto que 

as ações transformativas tendem a favorer a um processo de mudança permanente. A 

redistribuição afirmativa acaba por estigmatizar aqueles menos favorecidos e a provocar 

sentimentos de injúrias e menosprezo. Em contraste a isto, a redistribuição transformativa 

tem atuado como a promoção da solidariedade e podendo até corrigir algumas injustiças ou 

não-reconhecimentos.  

Para Piovesan (2005), a realização da igualdade está atrelada a redistribuição 

somada ao reconhecimento que figura como o caráter bidimensional da justiça. Neste 

                                              
16 Nancy Fraser é professora de Política na New School for Social Research e co-editora do periódico 

Constellati – Para ela nem só redistribuição, nem só reconhecimento, mas o objetivo seria é a integração de 

ambos.  Ambos não podem ser colocados em modos opostos de pensamento ou reivindicação de justiça. Para 

isto, é necessário realizar mudanças tanto na economia, através de medidas de redistribuição, quanto nos 

padrões culturais de valoração, por meio do reconhecimento.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empoderamento_%28administra%C3%A7%C3%A3o%29
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sentido, para a autora a democracia confunde-se com a igualdade e para que seja 

implementado o direito à igualdade, faz-se necessário eliminar toda e qualquer forma de 

discriminação para a promoção da igualdade. 

Como exemplo de ação transformativa podemos citar a campanha lançada em 

jun/2015 pela ONU Mulheres, pela frente multisetorial composta por empresas, 

universidades, governos, mídia e homens públicos, para a sensibilização da sociedade 

brasileira, através do engajamento da plataforma global conhecida como herforshe (eles 

por elas) que pretende conquistar a adesão e o apoio de um bilhão de meninos e homens no 

mundo inteiro. A ação se basea na ideia inovadora que visa transformar a cultura das 

organizações de países e de universidades, refere-se a um esforço global de envolvimento 

de homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as 

mulheres de atingir seu pleno potencial, ajuda essa que conta com a parceria entre homens 

e mulheres para modelarem juntos uma nova sociedade.  

No caso brasileiro, destaca-se o esforço do governo brasileiro em atender as 

demandas prementes das mulheres para uma inserção mais equânime no mercado de 

trabalho. A adoção dessas medidas teve por base as resoluções negociadas em quatro 

Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres (2003, 2007, 2012 e 2016), sob a 

coordenação da Secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), e consolidadas em três 

Planos de Ação decorrentes dessas consertações nacionais. Nesses três de Planos de Ação, 

um dos eixos prioritários para a elaboração de políticas públicas é o de “Autonomia, 

igualdade no mundo do trabalho”.   

A SPM possui programas como: o combate à violência contra as mulheres, o poder 

e participação política e até programas mais específico como o Pró-Equidade de Gênero e 

Raça, direcionados especialmente à empresas públicas e privadas. Em todas essas áreas 

temáticas, a SPM expressa como meta o combate às desigualdades de gênero, a promoção 

e o fortalecimento da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Estas 

mudanças precisam ocorrer nas mais variadas esferas sociais: culturais, educacionais, 

legislativas e institucionais para que o objetivo seja alcançado.  

O Programa tem como objetivo difundir novas concepções na gestão de pessoas e 

na cultura organizacional, combater as dinâmicas de discriminação e desigualdade 

de gênero e raça praticados no ambiente de trabalho, assim como promover a 

igualdade de gênero e raça no que diz respeito às relações formais de trabalho e à 

ocupação de cargos de direção. (SPM, 2016) 

 

Um dos programas da Secretaria das Mulheres que vem propiciando a muitas 

empresas a refletirem sobre a temática de gênero é o Programa Pró-Equidade de Gênero e 
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Raça da SPM – Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República 

República e que conta com a parceria da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

(ONU Mulheres) e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR, 

2016).  

O próximo assunto abordará o PPEGR e todo o seu histórico desde a sua criação 

pela SPM, todos os seus desafios, objetivos e conquistas. 
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2.3.4. Evolução do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça  

 

Este capítulo visa apresentar como o PPEGR tem se articulado para a promoção do 

cumprimento dos princípios da ONU Mulheres para o empoderamento feminino no setor 

produtivo. Também será foco desta análise identificar quais as principais diferenças entre 

as políticas afirmativas e boas práticas nas questões relativas a gênero das empresas, 

comparando-as a atuação de cada setor produtivo de acordo com as suas políticas internas 

de Responsabiliade Social e da transversalidade com as políticas públicas existentes. A 

figura 6, abaixo, demonstra como se deu em ordem crescente a participação das 

organizações e a evolução histórica das edições do Programa.  

 

           Figura 6 – Evolução do Programa Pró-Equidade 

 

 

          Fonte: ONU Mulheres, 2016, p. 33 

 

 Em relação ao recebimento pelas empresas do Selo Pró-Equidade cerca de 60% das 

empresas participantes já conseguiram o Selo, conforme demostrado na tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 2 – Organizações Participantes X Empresas contempladas com o Selo  

 

 

                Fonte: ONU Mulheres, 2016, p. 33 
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A conquista do Selo pelas organizações segundo a ONU Mulheres não representa 

uma situação de competição entre elas, devendo haver uma sororidade enfatizada no 

combate às desigualdades de gênero e raça. O recebimento do Selo somente é possível com 

o cumprimento do Plano de Ação apresentado no ato da inscrição do programa pelas 

organizações. Mesmo o não recebimento do Selo possibilita que as instituições 

participantes corroborem com as propostas de igualdade de gênero, permitindo o avanço 

das conquistas no mercado de trabalho feminino.  

A 5ª edição do PPEGR teve a participação de 83 organizações, distribuídas entre 49 

empresas Públicas (59%), 21 empresas privadas (25,5%), 11 empesas de economia mista 

(13,5%) e mais duas de outra natureza não classificadas. Essas empresas estão 

geograficamente distribuídas na região Sudeste (34), Centro-Oeste (19); Nordeste (14);  

Sul (12) e na região Norte (4). Nesta ocasião, o total de participante era de mais de 900 mil 

trabalhadores, representados por 44% de mulheres e 56% de homens.  (Ibidem, 2016) 

O objetivo do PPEGR, segundo a ONU Mulher é revelar as principais 

desigualdades, buscando modificar este quadro, mediante a valorização das mulheres no 

mercado de trabalho.  A equiparação salarial entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho é incentivdo através das boas práticas e diferentes ações por parte das 

organizações e deve contar com a qualificação e o cargo que ocupam. Esse indicador (faixa 

salarial) é visto como de grande importância para o empoderamento feminino, sendo capaz 

de fornecer o exato tamanho da desigualdade presente entre os sexos no mercado de 

trabalho.  

A figura 7, de acordo com a ONU Mulheres demonstra a variabilidade entre as 

faixas salariais e como essa diferença se comporta, sendo possível perceber que quanto 

maior é a renda, maior é a diferença apresentada. 
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Figura 7 – Faixa Salarial por Sexo  -  5a edição Pró- Equidade 

 

 
                 Fonte: ONU Mulheres, 2016, p. 49 

 

A figura 8 informa a proporção de homens e mulheres verificadas por nível de 

escolaridade na 5ª edição do PPEGR nas organições participantes. Demonstra como que 

as mulheres estão mais concentradas no nível de escolaridade mais elevado. 

 

Figura 8 – Proporção de Nível de Escolaridade de Homens x Mulheres 

 

 
                  Fonte: ONU Mulheres, 2016, p. 51 

 

A tabela 3 abaixo lista alguns exemplos dos benefícios relacionados a gênero que 

são ofertados entre as organizações participantes. 
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Tabela 3 – Principais Benefícios Oferecidos pelas Organizações na 5ª Edição 

 

 

          Fonte: ONU Mulheres, 2016, p. 52 

 

 A tabela 4 mapeia as boas práticas desenvolvidas pelas instituições ao longo da 5ª 

Edição do Programa, a divisão por eixos e dimenções foi elaborada pelo PPEGR e 

divididos em dois grandes eixos: Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional.  

 

 
Tabela 4 – Eixos e Dimensões Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional 

 
 

EIXOS  

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

DIMENSÕES 

 

Recrutamento e Seleção 

 

Mecanismos de combate às práticas de 

desigualdade 

 

 

Capacitação e Treinamento 

 

Mecanismos de combate às discriminações de 

gênero e raça 

 

 

Ascensão Funcional e Plano de 

Cargos e Carreira 

 

Mecanismos de combate à ocorrência de 

assédio moral e sexual 

 

 

Salário e Remuneração 

 

Prática de capacitação na rede de 

relacionamentos da organização 

 

 

Políticas de Benefícios 

 

Propaganda institucional interna e externa 

 

Programas de Saúde e Segurança 

 
Fonte: Adaptado do ONU Mulheres, 2016 

 

 

O PPEGR estimula à divulgação de relatos das políticas afirmativas, boas práticas 

e ações através de relatórios técnicos (relatório de sustentabilidade, relatório 

administrativo) das empresas participantes. A divulgação desses relatórios tem contribuído 
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para a criação de um banco de práticas de igualdade entre mulheres e homens e raça no 

âmbito da gestão de pessoas, através da consolidação dos relatos de todas as empresas 

participantes do programa, conforme disposto na figura 09 - Objetivos do PPEGR 

relaciona os objetivos do programa necessários ao atingimento da meta para a obtenção do 

selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. 

 

Figura 9 – Objetivos do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

 
                  Fonte: Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 2016. 

 

Segundo a ONU Mulheres (2016), a gestão de pessoas está direcionada aos setores 

e políticas da organização visando à incorporação da perspectiva de gênero e raça, 

motivando a transformação do corpo de trabalhadores da instituição. Essas ações devem 

promover mudanças efetivas nos métodos e práticas da organização sempre sob a ótica da 

igualdade de gênero e raça.  Para isto é fundamental que sejam criadas, as condições 

necessárias ao acesso, a permanência e a ascensão das mulheres em sua carreira 

organizacional.  

O PPEGR propicia ao reconhecimento de que os princípios sugeridos pela ONU 

Mulheres favorecem as divulgações desses relatórios técnicos anualmente pelas empresas 

participantes. Os relatórios fornecem dados que são para posteriormente compilados e 

disponibilizados no banco de práticas de igualdade entre mulheres e homens no âmbito da 

gestão de pessoas do programa. A publicidade das informações visa ampliar a 

acessibilidade dessas boas práticas a outras instituições, mediante ao compartilhamento das 

políticas, ações afirmativas e boas práticas lá firmadas, empenhando-se para modificar a 

cultura organizacional das empresas em prol do empoderamento feminino no mercado de 

trabalho. (SPM, 2016) 
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Para a elaboração dos relatórios de sustentabilidade, as empresas seguem as 

diretrizes definidas pelo GRI para confeccionar relatórios técnicos, conforme item 3.2.  

Princípios e Diretrizes para os Relatórios de Sustentabilidade. Desta forma, foram 

mapeados nos relatórios: os perfis dos profissionais, a distribuição de cargos por gênero, a 

relação das instituições com os sindicatos, os compromissos assumidos pela área de 

Responsabilidade Social e a Política de Gestão de Pessoas através dos indicadores 

propostos para o estudo. (GRI, 2015) 

Segundo a SPM (2016), o PPEGR criado e lançado em 2005, está na 6ª edição, é 

um programa que está garantindo o tratamento da temática de gênero em todo o território 

nacional, no biênio 2016 a 2018 sua composição conta com um total de 122 empresas 

participantes. Seu principal propósito é incentivar as ações afirmativas através de novas 

concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional visando à igualdade de gênero 

no mundo do trabalho. É destinado a empresas de médio e grande porte, públicas e 

privadas, com personalidade jurídica própria e sua adesão é voluntária.  

A figura 10, observa que toda a empresa que executar as ações de maneira 

satisfatória e atingir um percentual mínimo pré-definido no período do programa, recebe o 

Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça que será divulgado nacional e internacionalmente, 

como marca de uma gestão eficiente. Isto significa que a empresa contribui para o 

alcance de bons resultados econômicos, financeiros e sócio-ambientais e sobre o 

compromisso assumido com a igualdade de gênero e raça. (SPM, 2016) 

 

 

  Figura 10 - Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

 

 

                             Fonte: Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça - 6ª Edição 

 

O PPEGR é uma das principais ações do II Plano Nacional de Políticas para as 

mulheres e um dos seus principais desafios é o combate à desigualdade de gênero nas 



78 

 

empresas possibilitando o acesso aos cargos de direção e equidade salarial. Tendo como 

objetivo combater todas as formas de discriminação e promover a melhoria da 

remuneração com a garantia da permanência no emprego. Além disto, o programa 

considera como valor o relacionamento do Estado com as mitigar as desigualdades e 

opressões. O resultado disto resulta em transformações sociais e culturais em curso, a partir 

da perspectiva da sustentabilidade criando consumidores mais preocupados com as 

condições sociais, econômicas e ambientais em que os bens e serviços são produzidos. 

(SPM, 2016)  

Segundo Teixeira (2014) é importante ser destacado pelo menos três críticas ao 

programa. A primeira refere-se ao perfil voluntário, por provocar baixa adesão ao 

programa das empresas privadas. A baixa publicidade dos dados limita conhecer quantas 

empresas participam do programa ao fornecer apenas o resultado final das empresas 

contempladas pelo selo. A segunda refere-se à restrição do programa a empresas de médio 

e grande porte, excluindo quase 85% das empresas brasileiras. E a última crítica, refere-se 

ao próprio selo como evidencia das boas práticas visando à promoção da equidade de 

gênero e de raça para legitimar a imagem da empresa como uma organização 

comprometida na promoção dos direitos das mulheres frente à sociedade.  

 

A figura 11 demonstra uma disparidade entre o nível de supervisão com uma 

diferença concentrada indicando apenas uma mulher para cada 2,6 homens. 

 

Figura 11 – Proporção de mulheres e homens por cargos de liderança    

 

         
 Fonte: PPEGR – Práticas de igualdade- 4º Eedição – SPM, 2015 p. 23. 
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A análise também informa uma pequena queda entre o cargo gerencial e o 

executivo, provavelmente, devido ao grau de escolaridade exigido pode ser um facilitador 

para as mulheres. Ainda de acordo com a figura é possível notar que a conscientização e as 

políticas de ações afirmativas estabelecidas no programa contribuem para que as empresas 

reduzam as desigualdades existentes. Em relação à “pesquisa realizada em 2010 pelo 

Instituto Ethos – em parceria com o Ibope – a diferença entre mulheres e homens nos 

cargos de liderança é maior do que o universo das organizações participantes do 

Programa.” (SPM, 2015 p. 23) 

 Na busca ao combate de todas as formas de discriminação contra as mulheres, às 

políticas públicas vem sendo ampliadas e os programas estão sendo criados nas empresas 

para o fornecimento de análises e de indicadores que contribuem para as estratégias que 

favoreçam ao empoderamento feminino. No Brasil, as instituições como: IBGE, IPEA, 

DIEESE e outros especializados em estatísticas possibilitam a transformação afirmativa na 

vida de milhares de mulheres.  

Com o perfil mais voltado às questões de responsabilidade social e estabelecimento 

de indicadores específicos para incentivar as políticas de enfrentamento as desigualdades 

sociais e de gênero no cenário mundial. Anualmente, o Banco Mundial através do relatório 

tem mapeado diversos indicadores de gênero para a construção de pautas que possibilitam 

o empoderamento financeiro feminino. Os indicadores estão facilitando a transformação do 

papel da mulher moderna e a ideia é que à equidade de gênero se transforme em melhorias 

de oportunidade para todas as economias que dela façam parte e permita que muitas 

mulheres passem a cuidar da própria vida e de tomar suas próprias decisões fruto do 

empoderamento feminino.  (BANCO MUNDIAL, 2016) 

Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades 

sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o 

impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, 

homens e crianças, e para o desenvolvimento sustentável. (ONU MULHERES, 

2016) 

 

 A ONU Mulheres tem procurado alcançar um maior número de países e empresas 

dispostas a cumprir os Princípios do Empoderamento da Mulher para que esses possam 

contribuir para o ideal de oportunidades iguais tanto na vida pública quanto na privada. 

O relatório do Banco Mundial (2016) contribuiu para a análise de diversos 

indicadores, mesmo assim não conseguiu avançar muito devido ao imenso abismo 

existente entre os países europeus e os demais países do mundo. As leis realmente 
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funcionam nos países onde essas são mais atentas aos princípios da igualdade de gênero.  E 

isso tem se refletido em menores restrições à participação das mulheres no mercado de 

trabalho e, em alguma medida, na diminuição das desigualdades salariais entre homens e 

mulheres.  

Todo o processo é baseado no empoderamento econômico das mulheres e medido 

pelo relatório do Banco Mundial (2016) a fim de qualificar indicadores ao redor do mundo 

e de possibilitar o acesso à educação, a justiça e ao mercado de trabalho através da criação 

de políticas públicas e do estabelecimento de leis, embora isto não seja garantia de que 

todos os processos de discriminação sejam realmente extintos. Neste sentido, o relatório 

tem reforçado e utilizado suas políticas de gênero para o combate e a discriminação na 

tentativa de romper barreiras limitadoras dos processos de tomadas de decisões nas 

instituições, tais como: nível de escolaridade, padrão financeiro das famílias e restrições de 

trabalho, fatores que podem acarretar desigualdades por toda vida.  

A abordagem cita grandes oscilações entre os países consultados e as diferenças 

sofrem variações que vão desde a relação salarial até a forma de tratamento dado aos 

empregos. A maioria dos países se utiliza do subterfúgio da “proteção da saúde da mulher” 

para ativar proibições ao exercício feminino em determinadas atividades. Além disso, 

muitas outras alegações são utilizadas para justificar a existência de discriminação e a 

segregação ocupacional feminina. Na Rússia, por exemplo, aproximadamente 456 

atividades são consideradas “exclusivamente masculinas”, podendo variar desde uma 

simples tarefa de “direção de um caminhão de carga de produtos agrícolas até as atividades 

mais imponentes.”. (BANCO MUNDIAL, 2016, p.15). 

A análise do relatório do Banco Mundial nos leva a acreditar que o patriarcalismo 

ainda domina alguns países de forma mais intensa. No Brasil e na França, por exemplo: o 

levantamento de peso ainda é proibido para as mulheres ficando as mesmas impedidas de 

exercerem determinadas profissões. A renda das mulheres apresenta um melhor indicador 

nos países onde a legislação de gênero funciona e isto favorece e cria novas oportunidades 

de carreira. Enquanto isto, nos países onde não existem restrições ao trabalho feminino à 

margem de renda é bem maior quando comparada a países em que existe algum tipo de 

restrição. O relatório expõe ainda algumas barreiras existentes ao redor do mundo, 

inclusive sobre tipos de direitos que podem influenciar as atividades laborais repercutindo 

tanto na vida pessoal quanto na profissional. Entre os benefícios listados, destaca-se: a 

licença maternidade, paternidade e parental com variação média de poucas semanas a 
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alguns anos.  Na maioria dos países as licenças são remuneradas e são de responsabilidade 

do Estado, da Empresa ou de ambos.   

Das políticas de gênero pesquisadas ao redor do mundo, o relatório do Banco 

Mundial (2016) informou que alguns indicadores foram considerados bem favoráveis, já 

outros nem tanto, tudo isto dependendo do rigor e da legislação vigente em cada país. 

Alguns dos principais indicadores listados: a Lei contra o assédio sexual, o custeio de 

creches e a garantia da educação básica; a capacidade ou não creditícia junto às instituições 

bancárias; a permissão de acesso às mulheres nos tribunais de justiça; a proteção da mulher 

contra a violência, principalmente a doméstica; alíquotas diferenciadas no imposto de 

renda.  

Outro ponto, é a adoção por alguns países de uma cobrança diferenciada na tabela 

de imposto de renda para as mulheres. O Iraque, por exemplo, concede dedução ao público 

feminino, porém apenas as viúvas ou divorciadas dispõe desse tipo de desconto, já as 

mulheres casadas à dedução somente é concedida aos maridos reconhecidos como os 

provedores natos da casa. Por outro lado, em Cingapura, as concessões de descontos 

exclusivos às mulheres no imposto de renda são consideras um tipo de empoderamento 

financeiro. Algumas ações positivas e boas práticas que podem facilitar o 

compartilhamento de experiências e o estabelecimento de critérios para a formulação de 

políticas de gênero, buscando a remoção das restrições legais a participação da mulher e a 

promoção de novas pesquisas para a inclusão econômica e financeira feminina.  (BANCO 

MUNDIAL, 2016) 

 

 Abramo (2007) informa sobre a recente evolução das políticas públicas para 

emprego e promoção da igualdade de gênero no Brasil e na Europa revela o grande abismo 

existente entre um e outro, principalmente entre a institucionalidade específica para a 

promoção da igualdade de gênero, bem como os respectivos controles de monitoramento e 

accountability.17 Em relação a política de emprego, a autora enfatiza de que não há 

estratégia alguma a ser transversalizada18 com a temática da igualdade de gênero, já 

relacionado as políticas e programas dos quais existe um certo grau de integração entre 

eles. 

                                              
17 Accountability são mecanismos específicos e explícitos de prestação de contas (Relatórios).  
18 Transversalizada refere-se a um tipo de gestão, onde a trasnversalidade atua de forma horizontal, não 

hierarquizada buscando construir políticas públicas integradas, por meio de ações articuladas. 
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 A experiência européia embora seja bem mais avançada do que a brasileira no que 

tange a políticas públicas de gênero, tem percorrido campos ainda mais fragilizados e de 

pouca visibilidade na agenda pública. A temática corre o risco de ser diluído ou reforçado, 

durante a travessia deste cenário de grande disputa política, social e cultural do qual 

participam e se enfrentam, negociam ou dialogam os vários atores e instituições que estão 

sujeitas a essas políticas. É válido ressaltar, a importância de cada ator tal como: os 

movimentos sociais, feministas e de mulheres, sindicais, de trabalhadores rurais que 

exerceram um papel fundamental nas agendas políticas das sociedades e permanecem 

presentes como parte dinâmica dessa engrenagem. (Ibidem, 2007)  

 Para Abramo (2007) é necessário combinar três níveis simultaneamente, primeiro 

deve-se garantir o acesso as mulheres na política pública, por exemplo, nas políticas de 

mercado de trabalho e de acesso ao crédito produtivo, através da inclusão de gênero mas 

associada à sua condição social. As cotas inclusivas associadas a equivalência da 

população economicamente ativa pode ser um exemplo de como deve ser realizada a 

democratização dessas oportunidades. Em segundo lugar, deve ser considerado todos os 

programas e políticas que facilitem o acesso das mulheres a essas oportunidade, evitando 

as barreiras do gênero. E por último, a igualdade deve ser considerada como um eixo 

estruturante para a universalização das políticas públicas. 

 Abramo salienta ainda a importância da formação e qualificação dos gestores 

públicos para o monitoramento desses processos. Discorre sobre a importância em se 

realizar o accountability e de como isto requer conhecimentos específicos acerca da 

política de promoção da igualdade de gênero e das políticas públicas em diversos 

segmentos, por exemplo, “a elaboração de um orçamento de gênero para a construção de 

indicadores de monitoramento e avaliação das políticas públicas, devendo destacar toda a 

experiência acumulada, bem como as boas práticas em várias áreas de políticas concretas, 

como as políticas ativas do mercado de trabalho, de acesso ao crédito, promoção de 

microempresas, qualificação profissional.” Mas o fundamental para que essas políticas 

afirmativas avancem é “o poder e a capacidade de implementar essas mudanças”. (Ibidem, 

2007, p. 302) 

 O capítulo a seguir aboradará como foi realizada a pesquisa, qual o campo de sua 

aplicação, os dados coletados e a análise dos resultados que serão apresentados na 

dissertação. 
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3. METODOLOGIA  
 

Este capítulo se divide em duas partes, a primeira parte discorre sobre a 

classificação da pesquisa fundamentada nos conceitos de Gray (2012) e Gil (2008) e 

descreve qual a abordagem utilizada pelo autor. A segunda parte apresenta o campo da 

análise e amostragem, apontando quais as fontes utilizadas e especificando quais os 

critérios de escolha da amostra analisadas e o modelo proposto por Gray na figura 12 para 

a coleta e análise de dados.  

Segundo Gray (2012) as pesquisas descritivas se utilizam de uma abordagem 

indutiva o que permite explorar as respostas através de perguntas abertas. Esse tipo de 

levantamento é muito usual para as empresas durante a medição de questões internas 

pertinentes as necessidades da força de trabalho.  

Oliveira (2007) cita que a pesquisa bibliográfica, a contribuição sobre o tema é 

realizada a partir de conceitos de diferentes autores e com a utilização de diversas fontes 

secundárias. Enquanto que a pesquisa documental, por outo lado, se utiliza de dados sem 

tratamento analítico, conhecidos como fontes primárias, por isto a análise requer cuidado 

maior do pesquisador.  

Sá-Silva, Almeida & Guindani (2009) discorre sobre a pesquisa documental como 

sendo um procedimento metodológico decisivo. E quase sempre, a base do trabalho 

investigativo constitui-se na maior parte das vezes de fontes escritas. É o principal caminho 

de concretização da investigação ou do instrumento metodológico complementar 

dependendo do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa. Isto por se tratar de um 

método de escolha e de verificação de dados que visa o acesso às fontes pertinentes da 

heurística da investigação.   

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases provenientes de pesquisas no 

sistema Capes nas bases científicas Scielo, Scopus e Base de Teses, os dados extraídos 

foram tratados conforme os esquemas propostos por Lotka, Zipt e Bradford (VANTI, 

2002). No entanto, foi necessário realizar uma busca complementar em livros, artigos 

acadêmicos nacionais, teses, dissertações, seminários, relatórios técnicos de modo a 

ampliar a adequada correlação dos temas abordados. Quanto aos elementos de busca nas 

bases científicas foram utilizadas as palavras chaves: “Social Responsibility" AND 

"Female Empowermant” AND “Female Syndicalism".  
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A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística para medir índices de 

produção e disseminação do conhecimento, bem como acompanhar o 

desenvolvimento de diversas áreas científicas e os padrões de autoria, publicação e 

uso dos resultados de investigação. (COSTA, at al, 2012) 

 

 

O estudo bibliométrico recai sobre a produção cientifica sustenta-se na revisão de 

literatura contida no segundo capítulo desta dissertação. Isto por se tratar de uma pesquisa 

exploratória e descritiva quanto ao seu fim e bibliográfica / documental quanto ao seu 

meio. Por este motivo, o referencial teórico foi embasado nas análises contidas na 

bibliometria, a qual se caracterizou como uma investigação da literatura pré-existente 

percorrendo os temas relativos às questões de gênero. (GIL, 2008) 

O período da pesquisa bibliográfica ocorreu no período de julho de 2016 a janeiro 

de 2017, por intermédio do portal de periódicos Capes nas bases Scielo / Scopus e 

Repositório da UFF. Apenas artigos foram selecionados seguindo critérios de relevância 

por área de pesquisa com o recorte nos últimos 05 anos, a partir das palavras-chaves 

Diversidade de Gênero, Gestão de Políticas, Responsabilidade Social, Empoderamento 

Feminino e Sindicalismo Feminino. O retorno esperado para sindicalismo feminino, 

responsabilidade social e empoderamento feminino ficou muito limitado então foi retirado 

o recorte temporal de modo a ampliar os resultados da pesquisa bibliometrica. Outro ponto 

considerado foi: a inclusão da pesquisa realizada no banco de teses da Capes inserido na 

pesquisa em Abril 2017. 
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3.1. Classificação da Pesquisa 

 

Quanto aos dados coletados, estes geralmente são organizados em gráficos ou 

tabelas visando facilitar a compreensão dos resultados e a análise dos dados. Disto resulta, 

o envolvimento e o desmembramento da análise em pequenos pedaços fragmentados que 

alimentam a um processo circular de análise conforme pode ser observado na figura 12. As 

pesquisas descritivas são “como um sistema para a coleta de informações com vistas a 

descrever, comparar ou explicar conhecimento, atitude ou comportamento” e podem estar 

associadas as “variáveis sociais, econômicas, psicológicas.”.  (GRAY, 2012, p. 178). 

 

Figura 12  – A Análise Qualitativa Como Processo Circular 

 
 

 

 

  

 

 

    

 
 Fonte: Pesquisas no mundo real, Gray (2012, p. 404) 

 

Quanto à fonte, segundo Gray, os documentos analisados referem-se aos relatórios 

técnicos das empresas, sindicatos, instituições, etc. O estudo trata da análise documental 

mediante as consultas de relatórios técnicos, bibliográficos e do uso da bibliometria. O 

resultado da pesquisa bibliométrica previamente realizada sobre a temática de equidade de 

gênero e de outros conceitos, como: a responsabilidade social, empoderamento feminino, 

diversidade de gênero e sindicalismo feminino está no “Apendice A”. 

Quanto ao seu meio, segundo Gil (2008), a pesquisa foi bibliográfica e documental. 

A pesquisa documental é extremamente parecida com a bibliográfica, a diferença entre elas 

consiste na natureza das fontes utilizadas, podendo a documental se utilizar de materiais 

que ainda não receberam um devido tratamento analítico. Apresenta vantagens por ser 

considerada, segundo Gil (2002, p.62-3), “fonte rica e estável de dados, não possuir altos 

custos e não exigir contato direto, possibilitando uma leitura mais abrangente das fontes.  

Análise 

qualitativa 

Descrever 

Classificar Conectar 
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Quanto ao seu fim, as abordagens escolhidas para este estudo, se baseiam em Gil 

(2008) e foram descritiva e exploratória, mediante a consulta da legislação vigente e das 

políticas públicas relacionadas à temática de gênero. A consulta ocorreu através dos relatos 

e indicadores sobre as políticas afirmativas, boas práticas e ações em prol do 

empoderamento feminino contido nos documentos e relatórios técnicos das empresas 

selecionadas para o estudo.  
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3.2. Campo da Análise e Amostragem  
 

 

O campo de análise deste estudo apresentou dados do setor empresarial de onde 

foram extraídas informações que contemplaram os quatro setores produtivos: extrativista, 

de finanças, de bens de consumo e de serviços. Quanto ao processo de definição da 

amostra, a mesma serviu como mapeamento que identificou empresas que, em seus sítios 

na internet, afirmava participar do Pacto Global com o compromisso voluntário 

internacional de adoção desses resultados em suas práticas de negócios, de valores 

fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos e relações 

trabalhistas. O recorte temporal teve como critério de escolha os últimos 03 anos, 

considerando a evolução empresarial no período de 2014 a 2016.  

Deste universo, a amostra contou com a seleção de 06 representantes (+ ou -) 10% 

do total das empresas que receberam o selo Pró-Equidade no ano de 2016, sendo estas 

empresas distribuídas entre empresas públicas, de economia mista e empresas privadas. A 

tabela 7, a seguir demonstra a distribuição das empresas de acordo com a área e setor 

produtivo. 

Tabela 5 – Empresas por Área x Setor Econômico 

 

Empresas Pública  Economia Mista Privada 

A  Extrativista  

B Serviços   

C Extrativista   

D  Finanças  

E   Serviços 

zxF   Consumo 

       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um dos pontos adotados para a seleção das empresas foi à relação de empresas 

participantes do PPEGR 2016, demonstrando que as empresas são empresas socialmente 

responsáveis a partir da declaração de compromisso da empresa e/ou da assinatura da 

Carta-Compromisso do Pacto Global e que contemplem um sindicato comprometido com 

os processos de negociação coletiva. O Pacto Global enfatiza o comprometimento das 

empresas com a adoção das medidas efetivas em relação ao desenvolvimento sustentável, 

nas áreas com o uso de recursos naturais, proteção ambiental, trabalho digno, diversidade e 

inovação.  
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3.3. Procedimentos de Coleta de Dados   
 

 

Os instrumentos de coletas de dados consistiram em analisar as questões relativas 

às políticas internas, ações afirmativas e boas práticas relacionadas à temática de gênero, as 

questões de negociações sindicais e os programas sobre o empoderamento feminino nas 

organizações. Os dados foram extraídos de relatórios técnicos de Sustentabilidade, 

Administrativo e do PPEGR, disponibilizados no sítio eletrônico das empresas por 

determinação legal, todas as informações são de domínio público. 

A dinâmica da coleta consistiu em analisar dados que estabeleciam conexões entre 

as empresas participantes, descrevendo as principais políticas afirmativas e ações presentes 

em relação à temática de gênero e identificando as semelhanças e oportunidades de 

compartilhamento dessas ações afirmativas. Com esta finalidade, a análise de dados contou 

com informações relativas aos indicadores econômicos e sociais e a sua variação nos 

últimos 03 anos.  

Para a coleta de dados foram definidos três indicadores (nível salarial, nível de 

escolaridade e benefícios) extraídos do questionário do ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial - Dimensão Social19 Critério III - Desempenho disponível no Apendice B e do 

DJSI - Índice de Sustentabilidade Dow Jones da Bolsa de NY20 no âmbito de sua 

Dimensão Econômica e Social e de indicadores  tais como: a Política de Diversidade que 

trata de indicadores de gênero, raça, etnia. Que indica o número de mulheres no conselho 

de administração / conselho fiscal da sua empresa e na diretoria executiva. E os 

indicadores de Práticas de Trabalho – de diversidade e igualdade de remuneração que 

tratem da participação feminina na força de trabalho total, mulheres em cargos gerenciais, 

percentagem de mulheres em cargos gerenciais –  que corroboram com os indicadores do 

PPEGR e norteam a coleta de dados das questões relacionadas a questão de gênero visando 

o empoderamento feminino. (ISE, 2016; BARBOSA, 2017 & PPEGR, 2016) 

Os dados foram coletados dos relatórios técnicos de sustentabilidade e 

administrativos e extraídos da 5ª edição do PPEGR, como segue nas figuras 15, 16 e na 

Tabela 6, 7 e 8 do item 2.3.4. Evolução do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça. 

                                              
19 Questionário ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial – DIMENSÃO SOCIAL Link  

 
20 Índice de Sustentabilidade Dow Jones da Bolsa de NY - Lançado em 1999 como primeiro índice global de 

ações composto por companhias consideradas social e ambientalmente responsáveis, o DJSI tem o objetivo 

de orientar a alocação de recursos pelos gestores globais, estimulando a responsabilidade ética corporativa e a 

preocupação ambiental. Link   

http://isebvmf.com.br/questionario-ise-2016-versao-final/?locale=pt-br
https://exame.abril.com.br/mercados/6-brasileiras-integram-indice-dow-jones-de-sustentabilidade-2017/
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 O Indicador de Nível Salarial é tido pela ONU Mulheres como uma das principais 

barreiras a ser combatida. As desigualdades das mulheres no mercado de trabalho 

estão retratadas na figura 16 que trata das mulheres figurando como minoria na 

ocupação dos cargos e ainda e posicionadas nas menores faixas salariais.  

 O Indicador de Escolaridade enfatiza a superioridade feminina no quesito 

educação quando o critério é o nível superior completo as mulheres aparecem com 

70% do total. O grau de escolaridade está baseado no ensino médio e no curso 

superior e consta na figura 16. 

 O Indicador de Benefícios é retratado com o propósito de melhorar a condição das 

mulheres no mercado de trabalho. O PPEGR disponibiliza os benefícios que estão 

acessíveis aos trabalhadores e trabalhadoras das organizações nas tabelas 6, 7 e 8.  
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4. ANÁLISE E RESULTADOS DOS DADOS 
 

 4.1. ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA A 

 

A empresa A é a primeira organização a participar do estudo e representa o setor 

produtivo Extrativista, de natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista. Todos os 

documentos aqui analisados são de domínio público. A empresa está comprometida com a 

Política de Gestão de Pessoas e estabelece princípios que atuam de forma integrada, no 

monitoramento da gestão de pessoal para garantir a igualdade de direitos em seus acordos 

trabalhista, buscando garantir oportunidades e obrigações com respeito às especificidades e 

características de cada região do país. Tudo isto, é colocado com a intenção de favorecer 

uma melhor sinergia entre os colaboradores e a empresa. (RELATÓRIO ANUAL E DE 

SUSTENTABILIDADE, 2016) 

Quanto ao regime de trabalho o Relatório Anual e de Sustentabilidade enfatiza que 

é permitido: tanto meio período quanto tempo integral. Quanto a forma de ingresso da 

força de trabalho, ela ocorre através de concurso público, em cumprimento da 

obrigatoriedade da Constituição Federal de 1988. A figura 13 mapeia os dados referentes 

ao perfil de cada profissional por gênero e a distribuição regional da força de trabalho. 

 

Figura 13 – Perfil dos Profissionais 

 

 

                                Fonte: Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 

 

 
O relatório anual e de Sustentabilidade (2016) estabelece os compromissos que a 

empresa tem com o desenvolvimento sustentável, enfatizando a participação voluntaria de 

iniciativas nacionais e internacionais na construção de um debate participativo sobre as 

questões sociais, ambientais, econômicas e de direitos humanos nos negócios. Podemos 
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citar como uma das principais iniciativas: a declaração de Compromisso de Enfrentamento 

da Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Pacto Global da ONU, a 

participação no PPEGR, os Princípios de Empoderamento das Mulheres, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, o Carbon Disclosure Program – CDP, o Programa 

Mão Certa e a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 

Neste sentido, a cartilha chamada de Princípios de Empoderamento das Mulheres – 

Igualdade Significa Negócios (2018) confirma a adesão em 2010 da empresa A na  

iniciativa conjunta da ONU Mulheres e do Pacto Global das Nações Unidas que busca 

reafirmar o compromisso da empresa com os objetivos internacionalmente acordados para 

o desenvolvimento, a sustentabilidade e os direitos humanos. Em uma abordagem prática 

para o avanço das mulheres, entenderá como a equidade de gênero pode contribuir nas 

estratégias de negócios da empresa.  

Neste estudo priorizam-se os indicadores propostos no item 4.3.1. Análise e 

Resultados dos Dados e nas questões relativas à temática de gênero. Desta forma, 

destacou-se o engajamento da empresa com a política de equidade de gênero firmada com 

a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, do governo federal mediante a sua 

adesão ao PPEGR. A empresa se compromete com a promoção da conscientização e da 

orientação sobre temas como assédio moral, assédio sexual e outras formas de 

discriminação de sexo, raça, religião ou ideologia.  

Desta forma, a empresa conta com Comitês de Gênero e Raça que buscam 

promover o respeito, a prevenção e o enfrentamento da violência e do assédio moral e 

sexual no trabalho, com a finalidade de coibir eventuais condutas que estejam em 

desacordo com o seu compromisso com a equidade e os princípios estabelecidos na norma 

de Conduta e no Código de Ética.  

A distribuição dos cargos de chefia por gênero aparecem na tabela 8 também 

disponível no relatório e que demonstra o distanciamento entre as gerências em funções 

geradoras de receita, e a Alta Gerência. Nas Gerências Júnior e Alta Gerência, as mulheres 

possuem 20% dos cargos, o que favorece as mulheres, isto porque a empresa possui 22% 

dos cargos maior poder de decisão e uma maior representatividade feminina.    
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Tabela 6 - Distribuição de Cargos de Chefia por Gênero 

 

 

 

        Fonte: Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 

 

 
Indicador de Nível Salarial - a política salarial da empresa A considera a matriz salarial 

de cada cargo conforme o Plano de Carreira e Remuneração (PCR), bem como o 

estabelecido nos acordos coletivos e a distribuição de parcela variável da Participação nos 

Lucros ou Resultados (PLR), pactuados com as entidades sindicais. Essas diretrizes 

definem a remuneração e estão pautadas pela meritocracia e pelo desenvolvimento 

profissional, sem a distinção de gêneros, raças ou outras características de influencias ao 

acesso à carreira.  

A gestão de pessoas tem realizado desde 2010, a carreira de acordo com o Plano de 

Carreira e Remuneração (PCR) da empresa, bem como de suas subsidiárias e unificadas 

pelas diretrizes e políticas de cargos, carreira, remuneração e desempenho. Constituído 

com base em competências e foco em resultados, o PCR alinha as políticas e as práticas de 

gestão de pessoas aos direcionadores estratégicos empresariais, almejando a melhoria do 

desempenho organizacional. A tabela 9 fornece a razão matemática do salário e 

remuneração entre mulheres e homens. 
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Tabela 7 - Razão Matemática do Salário e Remuneração  

 

 

    Fonte: Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 

 

 
Os dados mostram que existe grande variação entre o menor e o maior salário pago 

entre as empresas do grupo e inclusive entre as regiões. O Acre foi o estado que apresentou 

a menor desigualdade salarial entre homens e mulheres. O estado do Alagoas (1,84) nos 

salários apresentou o maior desequilíbrio salarial entre os gêneros nos cargos de nível 

médio e fundamental. Nos cargos gerenciais o estado de Roraima desponta como o pior 

indicador (1,16) contra (0,29) apresentado no estado do Acre. 

Indicador de Nível Escolaridade - a média de ações educacionais adotadas pela empresa 

em 2016 foi de 74,9 horas por funcionário. Com relação à gestão de competências e 

aprendizagem contínua dos colaboradores, a empresa também tem programas voltados 

para o desenvolvimento de competências gerais e específicas, de acordo com as 

necessidades de cada função e essas ações envolvem palestras, treinamentos e 

capacitações. O curso de inglês no estrangeiro é considerado treinamento e também um 

benefício concedido pela empresa. 

 
Indicador de Benefícios – Um total de 540 funcionários usufruíram da licença-

maternidade/paternidade em 2016, 98% destes retornaram ao trabalho e, após um ano, 

todos continuavam empregados. A assistência médica e a odontológica também são 

oferecidas aos dependentes de uniões homo afetivas. A figura 14 mostra o percentual de 

distribuição por jornada parcial ou integral. 
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Figura 14 – Jornada de Trabalho Diferenciada 

 

 

 
                         Fonte: Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 

 

 
Sindicalismo – a empresa disponibiliza a informação de que todos os seus empregados 

estão cobertos pelo acordo de negociação coletiva. O relato destaca ainda que além dos 

empregados efetivos, também estão cobertos todos os empregados próprios, 

anistiados/reintegrados e cedidos para órgãos governamentais. Além de oferecer benefícios 

pactuados em acordo coletivo de trabalho e a jornada de trabalho diferenciada a critério do 

profissional.  

A tabela 10 resume por critérios econômicos, de gênero e de saúde, segurança e 

previdenciários, os principais benefícios ofertados pela empresa a todos os seus 

colaboradores e que constam em seu acordo coletivo.  

 

 
Tabela 8 – Benefícios Oferecidos na Organização 

 
Gênero Econômico Saúde, Segurança e Previdência 

Licença-maternidade estendida 

de 180 dias 

Remuneração variável Assistências médica 

Licença paternidade de cinco 

dias úteis 

Gratificação de férias Assistência odontológica 

Licença para trabalhadores 

vítimas de violência doméstica 

Adicional por tempo de 

serviço 

Seguro de vida em grupo 

Licença para acompanhamento Vale-transporte Fundo de aposentadoria 

Licença por falecimento de 

padrasto ou madrasta 

Auxílio-

refeição/alimentação 

Auxílio-funeral 

Assistência psicopedagógica  Auxílio-farmácia; 

Auxílio-creche  Complemento auxílio-doença; 

Auxílio-educacional   

 

   Fonte: Adaptados pelo Autor do Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016 
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4.2. ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA B 

 

A empresa B é a segunda organização estudada, pertence ao setor produtivo de 

Serviços é uma empresa 100% pública, em atividade no Brasil desde 1963, com atuação 

em todo território nacional. Todos os documentos aqui analisados são de domínio público. 

Em relação à Gestão de Pessoas o exercício de 2016 foi encerrado com 119.469 

empregados, uma redução de 2,33% em relação ao ano anterior, motivada pelo Plano de 

Desligamento Incentivado para Aposentados (PDIA). Não foi localizado nos relatórios 

pesquisados relatos sobre a distribuição da força de trabalho por cargo de chefia, mas estão 

disponíveis as informações empregado/cargo. A empresa se baseia em 10 princípios que 

tratam dos direitos humanos, mas o estudo restringiu-se a analisar apenas 04 princípios 

(01, 02, 03 e 06), buscando equilibrar o comparativo dos indicadores previamente 

selecionados de: nível salarial, nível de escolaridade e benefícios. (RELATÓRIO 

GESTÃO, 2016) 

 

O princípio 1 diz respeito aos direitos humanos que são internacionalmente reconhecidos 

na sua área de influência, o PPEGR da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos é um dos 

programas com os quais a empresa está comprometida. O programa consiste no 

desenvolvimento de novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional 

para alcançar a equidade de gênero e raça no mundo do trabalho. As principais ações 

afirmativas relacionadas ao empoderamento feminino são: 

 

• Recebimento do 2º Selo de Pró-equidade, referente ao biênio 2013/2015.  

• Aprovação do Programa Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos, visando à 

orientação e fomento da incorporação das dimensões de gênero, raça, etnia, geração 

e orientação sexual nas ações corporativas para fins de contribuir com a capacitação 

institucional relacionada à diversidade e inclusão em direitos humanos;  

• Atualização do sistema de gestão de pessoas para permitir a autodeclaração de 

raça/cor. Atualmente, os (as) novos (as) empregados (as) preenchem a declaração 

de raça/cor no ato da assinatura do contrato; 

• Realização de ações de conscientização/prevenção de Saúde e Segurança, por 

meio do Programa Viva Melhor; 
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• A Realização da Jornada de Liderança, no dia 26/3/2015, em parceria com a 

Universidade Corporativa em Brasília e nas demais diretorias regionais. Foram 

realizadas cerca de 90 ações de educação presenciais sobre a temática, as quais 

contaram com 2.600 participações. O objetivo principal foi o de fortalecer a 

imagem da mulher nas decisões e nos processos de mudança e crescimento da 

empresa; 

• Realização do Curso Linguagem Inclusiva para a área de Comunicação, com os 

seguintes temas: Feminismo no Brasil; Sustentabilidade Social e Equidade de 

Gênero e Raça: Linguagem; Poder e Sexismo;  

• Realização de seminários/debates/palestras nas diretorias regionais, com 

abordagem ao tema: “Mulheres Negras – Direitos Humanos e Empoderamento”, 

por ocasião do mês da Consciência Negra. 

 

O princípio 2 visa assegurar a participação da empresa contra as violações dos direitos 

humanos, abaixo citamos algumas das ações desenvolvidas com este propósito. 

 

• Compromissos e acordos firmados Acordos de Cooperação Técnica e/ou 

Compromissos firmados com órgãos governamentais ou entidades, a saber: 

• Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos ONU Mulheres - PPEGR;  

• Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem)21 e Pacto 

Global das Nações Unidas - Princípios de Empoderamento das Mulheres e 

HEforSHE. Assinatura de formalização da entrada da empresa B como membro do 

Comitê Nacional Impulsor Brasil ElesPorElas (HeForShe);  

• Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI/CNI. Acordo de 

cooperação técnica que tem por objeto estabelecer ações para viabilizar a 

capacitação e a empregabilidade de jovens vítimas de exploração sexual, 

participantes do Projeto ViraVida.  

                                              
21 A ONU Mulheres atua como secretariado da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), 

que se reúne, no mês de março, em Nova Iorque, há mais de 60 anos. Essa é uma das principais instâncias de 

negociação e de monitoramento de compromissos internacionais sobre direitos humanos das mulheres. 

Participam dos encontros anuais, as autoridades dos mecanismos das mulheres, sociedade civil e 

especialistas. 

http://www.unwomen.org/en/csw
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• Nas propagandas institucionais internas e externas foi garantida a presença de 

mulheres (negras e brancas), homens (negros e brancos), crianças, jovens, adultos e 

idosos. 

 

O Princípio 3 tem apoiado a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à 

negociação coletiva através do diálogo permanente com sindicatos, entidades e federações, 

as principais ações empreendidas são: 

 

•Discussão de diversas questões com a representação dos trabalhadores, a exemplo 

da distribuição domiciliária, inovações tecnológicas, registro de ponto, trabalho aos 

Sábados e feriados, saúde do trabalhador, questão da mulher e treinamentos, com 

vistas à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho; 

• Instituição de mesas regionais e temáticas que possibilitaram o debate sobre temas 

específicos, o que facilita a negociação; 

• Instituição de Mesas Nacionais e Regionais de Negociação Permanente, com o 

objetivo de manter um canal contínuo e constante com as representações dos 

empregados (tanto em nível nacional como local), como forma de democratizar as 

relações de trabalho; 

• Instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente; 

• Acompanhamento por Sistema de Monitoramento do Cenário de Contingência; 

• Instalação de Comissões Paritárias Regionais. 

 

Em relação ao Acordo coletivo de trabalho 2015/2016, o relatório de administração 

(2016), informa a existência de Procedimento Permanente de Negociação que empresa B 

busca manter um processo de negociação transparente com as federações de trabalhadores 

legalmente constituídas pelo sindicato dos empregados, por meio do sistema nacional de 

negociação permanente, com regras definidas em conjunto com as representações dos 

trabalhadores e trabalhadoras. Ainda em relação ao acordo coletivo, o mesmo reafirmou e 

ampliou os direitos e benefícios laborais por meio do estabelecimento de cláusulas sobre a 

perspectiva de direitos humanos, de gênero e de raça, conforme explicitado a seguir: 

 

 No Título 1 – Das Questões Sociais – Subtítulo Diversidade, Inclusão e Direitos 

Humanos, são contempladas cláusulas específicas que versam sobre assédio moral e 
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assédio sexual, promoção da equidade racial e enfrentamento ao racismo, valorização da 

diversidade humana e respeito às diferenças, entre outras.  

No Título 2 – Das Garantias da Mulher, são contempladas cláusulas específicas que 

versam sobre adicional de atividade de distribuição e coleta, enfrentamento da violência 

contra a mulher, prorrogação da licença maternidade, saúde da mulher, promoção da 

equidade de gênero e raça e enfrentamento ao sexismo. 

 

O Princípio 6 estimula práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego, 

possibilitadas pelas seguintes ações: 

 

• Dos Princípios de Empoderamento das Mulheres e HEforSHE Formalização da 

entrada da Empresa B como membro do Comitê Nacional Impulsor Brasil 

ElesPorElas (HeForShe). Trata-se de um movimento mundial, conduzido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) – Mulheres, para apoio à promoção de 

igualdade entre homens e mulheres e eliminação de todas as formas de 

discriminação. 

• Da existência no Acordo Coletivo de Trabalho de um título específico que 

abrange cláusulas que versam sobre as garantias da mulher.  

 

A participação voluntária no PPEGR ocorre desde 2011, consiste em desenvolver 

novas concepções na Gestão de Pessoas e na Cultura Organizacional para alcançar a 

equidade de gênero e raça no mundo do trabalho. No final de 2015, a empresa garantiu a 

sua participação na 6ª edição do programa (biênio 2017/2018). As principais ações 

desenvolvidas dentro no PPEGR tiveram foco no combate à discriminação com abordagem 

às questões de gênero, étnico-racial e a valorização da diversidade: 

 

• Correalização do 3º Seminário do V Ciclo de Encontros das Estatais, com o tema: 

“Políticas de Ações Afirmativas: Desafios das mulheres no mercado de trabalho no 

século XXI”, no dia 15/4/2015, em Cuiabá - MT. Objetivo: Promover o debate 

acerca das políticas de ações afirmativas como mecanismos para superação das 

desigualdades de gênero no mundo do trabalho; 

• Correalização da oficina gerencial com o tema: “Ações Afirmativas”, no dia 

16/4/2015, em Cuiabá - MT. Objetivo: Incentivar os gestores presentes a gerarem 

ideias e planos de ações concretos, com foco na média gerência, para ter avanços 
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significativos na eliminação das desigualdades de gênero e raça dentro das 

empresas;  

• Correalização do 4º Seminário do V Ciclo de Encontros das Estatais, com o tema: 

“Equidade e Igualdade de Gênero e Relações de Trabalho: Experiências Nacionais 

e Internacionais de Inclusão e Não Discriminação”, no dia 3/12/2015, em Brasília - 

DF. A ação teve por objetivo dar visibilidade à existência e aos resultados do 

PPEGR nas empresas, fortalecendo essa iniciativa à luz de experiências 

internacionais e do debate sobre igualdade de gênero e não discriminação; 

• Participação na campanha de carnaval da ONU Mulheres “Respeito à mulher”, 

com divulgação de peças da campanha nos meios de comunicação internos; 

• Realização de mais de 50 ações regionais com as temáticas de gênero e raça que 

contaram com a participação de cerca de 2.600 empregados; 

• Disponibilização do curso Diversidade e Inclusão para a Rede de Franqueadas e 

agências. 

 

Indicador Nível Salarial – não foi localizada nos relatos, a informação pertinente ao nível 

salarial por gênero. Para efeito de análise foi considerada apenas a remuneração mensal 

paga a funcionários e Dirigentes (em Reais) disponível na tabela 11. 

 
Tabela 9 - Remuneração Mensal de Funcionários e Dirigentes 

 
    Fonte: Relatório de Gestão 2016 

 
 

Os dados indicam que a empresa tem procurado minimizar o desequilíbrio entre 

níveis salariais da sua força de trabalho e como pode ser observdo houve um aumento no 

menor salário pago e um  aumento do salário médio do ano de 2015 para 2016.  
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Indicador Nível de Escolaridade – a empresa não disponibiliza em seu relatório, gráficos 

ou tabelas que contenha a relação de funcionários por nível de escolaridade e gênero e nem 

na sua totalidade. A excelência em Gestão de Pessoas estabeleceu projetos mais relevantes 

à instituição. Uma das ações adotadas é a Certificação do Conhecimento cujo objetivo é 

verificar o nível de conhecimento de cada empregado. O Curso de pós-graduação Lato 

Senso em Gestão de Negócios na modalidade EAD e a Implantação do modelo de trilhas 

de aprendizagem para a organização da oferta de educação permitem ao empregado 

desenvolver suas competências conforme o planejamento da carreira, alguns treinamentos 

de capacitação estão demonstrados na tabela 12. 

 

 

Tabela 10 - Variação Bienal das Ações de Educação Corporativa 
 

 
      Fonte: Relatório de Gestão 2016 

 

 

Estes dados indicam que houve uma redução nos investimentos em mais de 53% 

nos recursos disponíveis para a capacitação da força de trabalho, impactando em 23% as 

horas de treinamento de 2015 para 2016. O número de empregados capacitados não sofreu 

grande variação apenas -2% foram impactados. 

 

Indicador Benefícios – a empresa fornece além dos benefícios tradicionais, o “Vale 

Cultura” que consiste em estimular o acesso da força de trabalho ao consumo de bens, 

serviços e atividades culturais. A empresa também disponibiliza de ações para a promoção 

da saúde, bem estar, melhoria da qualidade de vida do trabalhador, das adaptações 

ergonômicas, prevenção de acidente e de danos à saúde relacionados ao trabalho, por meio 

da eliminação, adequação dos riscos nos ambientes de trabalho.  

 

 

Sindicalismo – o direito à livre associação sindical está nitidamente disposta nos 

princípios 1, 2 e 3 relacionados as ações afirmativas desenvolvidas pela empresa B. 
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4.3 ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA C 

 

 

A terceira empresa é a C, uma organização pertencente ao setor produtivo 

Extrativista, é considerada uma empresa pública (a União possui a maioria das ações com 

direito a voto), mas a natureza jurídica da empresa está definida em Lei como sendo uma 

Sociedade de Economia Mista. Todos os documentos aqui analisados são de domínio 

público. 

O relatório de sustentabilidade (2016) destaca que a empresa C, recebeu em 

novembro de 2016, pela quinta vez consecutiva, o Selo do Programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), 

da Presidência da República, com apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

ONU Mulheres e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O selo 

é um reconhecimento das práticas implementadas por empresas públicas e privadas para 

promover a igualdade de gênero e raça. Entre outras medidas que adotamos nessa edição 

do programa, destacam-se a extensão dos benefícios e reembolso de auxílio-creche para os 

empregados homens e a ampliação do número de salas de apoio à amamentação (de 14 

para 29)  

De acordo com o relatório de sustentabilidade (2016) a empresa participa do 

PPEGR desde 2006, conquistando pela 5ª vez o certificado em 2015. Na 6ª edição do 

PPEGR, as ações propostas visam eliminar todas as formas de discriminação no acesso ao 

emprego, na remuneração profissional e na ascenção na carreira e permanência no 

trabalho. As ações afirmativas que receberam o Selo e as que estão propostas para o novo 

biênio do PPEGR estão mapeadas na tabela 13. 

 
Tabela 11 - Ações Realizadas X Propostas 

Ações Realizadas (  2015 – 2016) Ações Propostas (  2017 – 2018) 

Extensão da licença maternidade nos casos de bebês 

prematuros, que só passa a ser contabilizada no 

momento de alta hospitalar da criança; 

Continuidade da implantação e a gestão das salas de 

apoio à amamentação, especialmente nas unidades 

operacionais; 

Ampliação da licença paternidade de 05 para 10 

dias, atendendo a 1.106 empregados homens no ano 

de 2015; 

Continuidade às ações de adaptação dos EPIs 

(equipamentos de proteção individuais) à ergonomia 

feminina; 

Inauguração de 17 novas salas de apoio à 

amamentação, algumas delas em unidades 

operacionais; 

Produzir iniciativas de prevenção à desigualdade, 

discriminação e assédio através da disseminação do 

conteúdo do Guia de Conduta. 

Equiparação do reembolso do auxílio creche no 

patamar oferecido às mulheres empregadas, 

beneficiando 2.979 empregados homens em 2015. 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 
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De acordo com o relatório de sustentabilidade (2015), a participação feminina do 

efetivo da empresa C representava em 2015, 17,5% do total, com 13.695 empregadas. O 

cargo com o maior número de mulheres na Empresa C é o de técnico de administração e 

controle, com 1.262 profissionais, e o com a maior participação é o de nutricionista, com 

100% do total. Em relação à faixa etária, 36,4% de nossas empregadas no Brasil possuem 

entre 26 e 35 anos.  

Mas como pode ser observado na figura 15 do relatório de sustentabilidade (2016), 

a estrutura organizacional da empresa passou por mudanças no ano de 2016, culminando 

com uma redução feminina considerável no quadro gerencial das áreas corporativas e de 

negócios, exceto, na área operacional.  

 

Figura 15 – Evolução das Funções Gerenciais e de Especialistas por Gênero 

 

 

              Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 

 

 
O quadro funcional representado pela tabela 14 informa o perfil dos empregados 

por gênero no ano de 2016 o qual demonstra que apenas 16,2% são mulheres. Spinelli 

(2014) observa que as empresas deste setor no cenário mundial também são 
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eminentemente masculina e a sua força de trabalho costumeiramente retorna uma baixa 

representatividade feminina inclusive isso se repete nos cargos de liderança. 

 

Tabela 12 - Perfil de Empregados por Gênero 

 

                         

                  Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 

 

 

Os dados mostram que entre os anos de 2012 a 2016, houve uma evolução do 

efetivo total de acordo com o relatório de sustentabilidade (2016). Os dados extraídos 

demonstram como a empresa tem se comportado após o início do programa de incentivo ao 

desligamento voluntário – PIDV, implantado na empresa a partir do ano de 2014. A figura 

16 demonstra como a empresa foi gradativamente impactada com a redução de sua força 

de trabalho. Constata-se que houve uma redução de 19,08% no seu efetivo total passando 

de 85.065 empregados em 2012 para 68.829 em 2016. A controladora aparece em 2016 

com 51.255 dos empregados o que representou uma redução percentual de 17,17% na sua 

força de trabalho. Os empregados da controladora ficaram distribuídos da seguinte forma: 

42.959 (84%) de homens e 8.296 (16%) de mulheres, conforme exposto na tabela 14 

acima.  

 

Figura 16 – Evolução do Efetivo Total da Empresa 

 

          Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 
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O relatório de sustentabilidade (2015) nos  fornece na figura 17, dados referentes a 

diversidade étnico/racial por gênero da empresa C, totalizando 56.874 empregados da 

empresa controladora desse total 9130 eram mulheres cerca de 16,05% enquanto que os 

homens representam 83,95% dos empregados. Vale a pena observar que as mulheres 

brancas citadas no ano de 2015 representavam cerca de 58% do total de mulheres da 

empresa controladora e as pretas e pardas aparecem com apenas 24,36% desse total. 

Enquanto que os homens brancos representam 51,48% e os homens pretos e pardos 

representam conforme declarado 27,08%.  

Ao compararmos os dados observados no relatório de sustentabilidade (2015) com 

os do ano seguinte, concluí-se que não houve grandes impactos na questão de gênero 

porque o percentual da força de trabalho continuou praticamente com a mesma distribuição 

e as mulheres permaneceram com 16%. Contudo esses dados não são capazes de mostrar 

como ficou a distribuição de cargos gerências e os impactos do PIDV para as mulheres. 

 

 
Figura 17 - Diversidade étnico/racial por gênero 

 
 

 
 
Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2015 

 

 
O ano de 2016 propiciou o ingresso de 876 pessoas na empresa, sendo 710 homens 

e 166 mulheres, provenientes de concurso público, a maioria deles com menos de 30 anos. 

O movimento de entrada e saída de recursos humanos serve para renovar a força de 

trabalho e propiciar uma nova redistribuição por faixa etária por tempo de serviço, 

contribuindo para garantir um melhor equilíbrio da pirâmide profissional na distribuição 

etária. Como pode ser observada na figura 18 ocorre uma oscilação positiva e gradativa 
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dessa faixa de distribuição etária ao longo dos últimos cinco anos, movimento este 

provocado pela renovação através do concurso público e do desligamento com o PIDV. 

 

 

Figura 18 – Faixa Etária por Tempo de Serviço 

 

 

                  Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 

 

 

Indicador Nível de Escolaridade – Os desligamentos voluntários provocaram uma queda 

de mais de 10% no nível médio. Apesar disto, as mulheres conseguiram se manter com 

pouca oscilação percentual. Já em relação ao nível superior, os novos concursos tem 

suprido o ingresso de mais mulheres na empresa. O mapeamento  da  evolução por gênero 

e por nível de escolaridade nos últimos 03 anos estão dispostos na tabela 15. 

 

Tabela 13 – Efetivo por Gênero, Nível de Cargos Últimos 03 anos 

 

 

               Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 

 
  

Observe que entre os anos de 2014 a 2016 quando a análise é feita verticalmente,  

as mulheres sofrem pouca oscilação de apenas 1 ponto percentual. Mas quando a análise é 

realizada horizontalmente, pode-se notar que o quadro funcional realiza uma permuta entre 
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os níveis do quadro funcional, representando um aumento de 2 pontos percentuais para as 

mulheres no nível superior. Isto se explica com a saída da força de trabalho feminina do 

nível médio no PIDV e com o ingresso das mulheres através de concurso público no nível 

superior dado a maior taxa de escolaridade entre o público feminino descritas na tabela 16.  

Por outro lado, os homens sofreram uma grande redução 18,20% no nível médio 

provocados pelo PIDV, mas retomaram parte do quadro funcional através do ingresso no 

nível superior de 9,44% de homens entre os anos de 2014 para 2016. A diferença se 

justifica com a redução de 14,37% de empregados do quadro funcional da controladora 

conforme demonstrado na figura 16 – Evolução do efetivo total da empresa. 

 A tabela 16 informa a distribuição por nível de escolaridade e gênero no ano 2016, 

a concentração masculina é muito maior no nível médio e as mulheres tem conquistado 

cada vez mais espaço nos cargos de nível superior com a realização de novos concursos. 

 

Tabela 14 – Perfil do Efetivo Por Gênero e Nível de Escolaridade 

 

 
 

                  Fonte: Carreiras, 2016. 

 

 
A empresa tem procurado investir fortemente em treinamento, já foram realizados 

quase 249 mil participações em curso de formação empregados novos (12,4 horas) e em 

cursos de educação continuada no Brasil e no Exterior (40,7 horas) totalizando (53,1) horas 

de treinamentos, conforme consta na tabela 17. 
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Tabela 15 – Horas de Treinamento por Empregado (HTE) 

 

 
                                        

Fonte: Relatório de Sustentabilidade, 2016. 

 

 
É possível verificar que o maior impacto de horas de treinamento disponibilizados 

na tabela 17, incidiu sobre quem não tinha função definida entre as categorias funcionais 

que representou um total de 51,7 horas de treinamento. 

 

 Indicador de Benefícios – Destaca-se o Programa de Apoio à Gestante e Incentivo ao 

Aleitamento Materno, com o oferecimento de cursos práticos e teóricos sobre a gestação, 

de cuidados com o bebê, direitos e deveres da paternidade responsável.  Os benefícios são 

direcionados à força de trabalho e aos seus dependentes, inclusive aos que estão em fase de 

adoção são citados no relatório de sustentabilidade (2016). Dos benefícios citados, pode ser 

relacionado: 

 

 Abono de até 02 horas para empregadas lactantes (até 01 ano de idade do bebê) e 

para empregados com deficiência; 

 Redução opcional de jornada de trabalho de 08 para 06 horas com redução 

proporcional da remuneração para empregados do administrativo em horário 

flexível sem função; 

 Licença Paternidade de até 20 dias, conforme Programa Empresa Cidadã; 

 Licença Paternidade cujo (a) o conjugue ou companheiro (a) esteja em gozo de 

licença maternidade com benefício reconhecido pelo INSS. 
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Segundo o relatório de sustentabilidade (2014), naquele ano os todos os 

empregados da empresa C, já possuiam em acordo coletivo o direito à licença-maternidade 

ou à licença-paternidade e 1.296 deles (357 mulheres e 939 homens) obtiveram estes 

benefícios ao longo do ano. Quando considera-se o total de empregados que concluíram 

suas licenças e permaneceram como parte do efetivo em 2014, o percentual de 99,3% foi 

mantido devido a três empregadas que solicitaram o desligamento da empresa.  

O relatório de sustentabilidade (2015), foram concedidads licenças maternidade e 

paternidade a 1.194 mulheres e a 452 homens. Considerando as licenças encerradas em 

2015, a taxa de retorno ao trabalho foi de 99,94% por conta de profissional que 

voluntariamente pediu seu desligamento. Enquanto que em 2016, 1.858 empregados 

tiveram direito à licença maternidade / paternidade, sendo 614 mulheres (8,07%) e 1.244 

homens (3,16%). (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2016).   

 

Sindicalismo – a empresa C apresenta ainda informações sobre a transparência nas 

relações com todos os stakeholders, dentre os quais o sindicato faz parte. Ao todo, a 

empresa possui 25 sindicatos que representam seus empregados, divididos em: 17 

sindicatos de terra e 08 sindicatos dos marítimos. A informação de que a negociação 

coletiva abrange a totalidade dos empregados está disponível no texto. (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE, 2016) 

A gestão das relações sindicais é apresentada como uma cadeia de valor de 

Recursos Humanos em que a instituição disponibiliza uma política de negociação com os 

representantes dos empregados. As reunião são bimestrais, na comissão permanente criada 

exclusivamente para tratar temas relativos ao acordo coletivo, como o acompanhamento do 

plano de saúde, do regime de trabalho de terceirização e do próprio acordo coletivo, 

visando sempre a melhoria das condições de trabalho, bem como a facilitação de futuras 

negociações. A empresa salienta que possui uma boa relação com os seus sindicatos e que 

isso tem resultado na celebração de um novo termo aditivo que contempla à garantia de 

direitos e a ampliação de benefícios.  (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2016) 
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4.4. ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA D 

 

A quarta empresa estudada é a empresa D pertence ao setor produtivo de Finanças, 

de natureza jurídica de Economia Mista. Todos os documentos aqui analisados são de 

domínio público. Todos os funcionários da empresa são admitidos por meio de aprovação 

em concurso público, em conformidade com a Constituição Federal e o Estatuto Social da 

empresa. A sua adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU ocorreu 

em 2010 e integra o PPEGR desde 2007, promovidos pela Secretaria de Políticas para 

Mulheres da Presidência da República, visando aperfeiçoar os mecanismos de forma 

contínua para garantir diversidade e oportunidades igualitárias de ascensão, todos os 

contratos são firmados de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Em 2015, a empresa D promoveu o curso “Equidade de Gênero: Uma Questão 

Cultural?”. O objetivo do curso era a capacitação dos funcionários para a promoção de 

ações de equidade de gênero no ambiente de trabalho visando ampliar o respeito a 

participação das mulheres. O treinamento surgiu como consequência do Fórum Equidade 

de Gênero realizado em 2014 pela empresa, foi desenvolvido em parceria com outra 

instituição, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica.  Nessa ocasião, todos os 

funcionários receberam convites para a participação do Fórum. Este foi concebido para 

fomentar o diálogo sobre a temática de gênero, para acolhimento de sugestões visando 

melhorias na ascensão profissional, melhorando a qualidade de vida e o equilíbrio pessoal 

e profissional através da educação corporativa e da conscientização. (RELATÓRIO 

ANUAL, 2015) 

A empresa D destaca em seu Relatório Anual (2015) as principais ações de impacto 

realizadas no ano de 2015, como: a concessão da licença-maternidade e adoção de até 180 

dias; a ampliação do prazo de licença paternidade para 10 dias; a ação afirmativa de gênero 

nos programas corporativos de ascensão profissional; a atuação da Ouvidoria Interna na 

identificação de situações de discriminação à mulher; a criação de Comitê Superior e 

Comitês Estaduais de Gestão da Ética;  o levantamento e acompanhamento de ocupantes 

de comissões gerenciais sob o enfoque de raça ou etnia e gênero e, a meta corporativa de 

nomeação de mulheres para cargos de primeira gestora de unidades de negócios.  
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A instituição busca garantir uma maior proporção da representatividade de gênero 

em todos os níveis hierárquicos através da sua política de gestão de pessoas. A tabela 18 

referencia a evolução do número de funcionários por região e gênero no período de 2014 a 

2016. 

 

Tabela 16 - Total de Funcionários por Região e Gênero 

 

 

            Fonte: Relatório Anual 2016 

 

 
Indicador Nível Salarial – a política de remuneração é independente da sua localização 

geográfica, segue explicitamente as cláusulas negociadas em Acordo Coletivo de Trabalho 

e a razão matemática do salário categorizado por função e unidades operacionais, segue 

relacionado na tabela 19. 

 

 

Tabela 17 - Remuneração Média por Gênero e Nível Funcional 

 

 

      Fonte: Relatório Anual 2016 
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A promoção da diversidade é baseada na valorização dos direitos humanos, na 

equidade das relações internas e na eliminação de todas as formas de preconceito. A tabela 

20 estabelece esses indicadores de diversidade no período de 2014 a 2016 onde as 

consideradas minorias tiveram um gradual aumento nos últimos três anos mais ainda estão 

bem distante da realidade da maioria branca.  

 

 
Tabela 18 - Indicadores Gerais de Diversidade no Quadro Funcional 

 

 

       Fonte: Relatório Anual 2016 

 

 

 
Indicador Nível de Escolaridade – a formação continuada dos funcionários é 

considerada um recurso estratégico. O treinamento contempla oportunidades educacionais 

ligadas à profissionalização, ao desenvolvimento da cidadania, a qualidade de vida no 

trabalho e na cultura organizacional. Todo o compromisso com o desenvolvimento e a 

retenção de talentos está presente desde o momento em que o funcionário é selecionado no 

concurso público até seu desligamento. Na parte dos treinamentos, os indicadores de 

desempenho da gestão de pessoas são monitorados para indicar a execução da estratégia de 

desenvolvimento destacando a importância dos Recursos Humanos para a empresa. 

Contudo, a questão de gênero não foi observada nos relatos aparecem apenas a visão da 

questão gerencial.  

A tabela 21 relata dados referentes à quantidade de funcionários que tenha no 

mínimo, 34 horas de capacitação anuais, em cursos priorizados pela empresa para gestores 

e demais funcionários de acordo com sua função e área de atuação, presenciais e/ou à 

distância, além dos cursos de escolha do próprio funcionário sem relatar a questão do 
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gênero. São acompanhadas também as médias de horas de treinamento presencial por 

funcionário, horas de treinamento à distância e de acessos diários ao Portal da 

Universidade Corporativa.  

 

 
Tabela 19 –  Capacitação Funcionários com no Mínino 34 horas 

 

 

         Fonte: Relatório Anual 2016 

 

 
 Em 2016, a gerência e a área operacional foram as que mais treinaram seus 

colaboradores chegando a um patamar de mais de 76 horas e a categoria funcional que 

menos se capacitou foi a Alta Direção. O treinamento por categoria funcional nos últimos 

02 anos é demonstrado na tabela 22. 

 

Tabela 20 – Treinamentos por Categoria Funcional 

 

    

Fonte: Relatório Anual 2016 
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Indicador Benefícios – a informação sobre benefícios de gênero de acordo com os 

Relatórios Anuais (2015) & Relatórios Anuais (2016), relacionados abaixo:  

 Auxílio creche/babá; 

 Auxílio ao filho com deficiência; 

 Licença-Adoção - é abonado o afastamento para adoção de crianças com idade de 

até 96 (noventa e seis) meses. Adotantes do sexo masculino podem afastar-se por 

cinco dias. Funcionária que adotar ou obtiver a guarda de criança para fins de 

adoção faz jus, também, ao salário-maternidade.  

 Licença-Maternidade - por ocasião do parto, da adoção ou da guarda judicial para 

fins de adoção, a funcionária faz jus ao benefício de salário-maternidade e licença-

maternidade. Salário-Maternidade O salário pago à funcionária durante o período 

que estiver de licença maternidade ou licença-adoção é aquele igual à sua 

remuneração integral devida no mês de afastamento ou à média aritmética dos 

últimos seis meses (o que for melhor). 

 Prorrogação Licença Maternidade - opção de estender em 60 dias o período de 

afastamento em decorrência do parto. Logo, a licença maternidade poderá ter até 

180 dias de duração. 

 Extensão da licença maternidade – Parto prematuro e bebê em UTI Extensão da 

licença-maternidade em caso de nascimento prematuro à quantidade de dias que o 

recém-nascido passar internado em UTI, limitado a 60 dias consecutivos. 

 

Sindicalismo – A empresa adota no relatório a garantia ao direito de exercício da liberdade 

de associação e de realização à negociação coletiva é assegurada por diretrizes. A garantia 

é estendida a todos os seus fornecedores, o direito de exercer a liberdade de associação e a 

negociação coletiva garantindo o direito a todos os trabalhadores e trabalhadoras próprios 

ou terceirizados. As negociações ocorrem de forma permanentes durante o ano, facilitando 

as soluções negociadas.  Existe um espaço utilizado pelos sindicatos para a integração de 

novos funcionários o que facilita a organização coletiva. A transparência para todos os 

assuntos relacionados a esse tema é reforçada pelo site próprio criado pela empresa para a 

troca de informações, que reúne documentos, notícias e vídeos, entre outros materiais. 

(RELATÓRIO ANUAL, 2015 & RELATÓRIO ANUAL, 2016) 
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4.5. ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA E 

 

A empresa E tem atuado no Brasil há mais de 100 anos, pertence ao setor produtivo 

de Serviços e sua natureza jurídica é Privada. Todos os documentos aqui analisados são de 

domínio público. O perfil da força de trabalho é baseado em 76% de empregados jovens 

com menos de 30 anos de idade e com quase 50% de mulheres. As duas tabelas a seguir a 

23 e a 24 fornecem o perfil dos empregados por gênero, faixa etária e região. 

 

Tabela 21 – Total de Empregados por Gênero 

 

 

                       Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

Tabela 22 - Perfil de Empregados por Gênero, Faixa Etária e por Região 

 

  

           Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 
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Um dos maiores desafios da empresa é a elevação da participação das mulheres na 

liderança da organização conforme demostrada na figura 19. As conquistam foram de 8,3% 

em 2013 para 10,5% em 2015. (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE, 2014-2015) 

 

 
Figura 19 – Liderança Feminina 

 

 

    Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

 Desta maneira a empresa tem patrocinado e participado de eventos nacionais para 

debater sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho e a igualdade entre os gêneros. A 

empresa participa voluntariamente do PPEGR, do Governo Federal, além de assinar os 

princípios do empoderamento feminino. O programa ElesporElas (HERforSHE) da ONU 

Mulheres foi divulgado na Semana da Diversidade em 2015 buscando o engajamento dos 

homens na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir o 

seu potencial.  

Desde 2015, a empresa tornou-se signatária dos Princípios de Empoderamento das 

Mulheres, criados pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global. Entre seus compromissos está 

à adoção de iniciativas que estimulem o empoderamento feminino e a divulgação para a 

participação dos parceiros, clientes e fornecedores.  

 

Indicador Nível Salarial – a estratégia de remuneração apresentada pela empresa é 

estruturada em quatro pilares: Equidade Interna, Competitividade no Mercado visando 

atrair e manter profissionais qualificados, Remuneração por Desempenho na busca de 

melhoria contínua e a superação dos resultados e meritocracia e por último a Remuneração 
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na média do mercado, considerando não somente salários fixos, mas também benefícios e 

incentivo. As tabelas (25 e 26) demonstram a variação salarial por gênero e por cargos. 

 

Tabela 23  - Variação Salarial por Gênero 

 

 

          Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

Tabela 24 – Relação dos Salários Base por Gênero e Cargo 

 

 

                        Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

Indicador Nível Escolaridade – Não foi identificado relato dos funcionários por 

gênero nos níveis médio e superior. Mas a empresa tem se empenhado para garantir o 

treinamento necessário à sua força de trabalho, a metade da força de trabalho é formada 
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por mulheres cada vez maior e mais qualificada. A média de treinamento por categoria foi 

de 61 horas por funcionário conforme consta na tabela 27 e os treinamentos ou programas 

para capacitação de empregados listados na tabela 28. 

 

Tabela 25 - Perfil de Treinamento por Gênero 

 

 

     Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

  

Tabela 26 - Os Treinamentos ou Programas de Capacitação de Empregados 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

Indicador de Benefícios – a empresa fornece benefícios tais como: Auxílio Creche para 

mães ou pais que tenham a guarda judicial de menores, conforme convenção coletiva; 

Pacote de Tíquetes é concedido de acordo com a categoria e grade dos profissionais 

(alimentação, refeição e/ou flex car – despesas com combustível); Assistência Médica e 
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Odontológica – profissionais e seus dependentes para assistência hospital com abrangência 

nacional. Previdência Privada, Telefonia Móvel, Seguro de Vida, Transporte, Qualificação 

Profissional.  

Entre as políticas de gênero que a empresa adota podemos citar o pacote de 

Políticas Family Friendly, lançado em 2015, como respostas aos problemas identificados 

pelas mulheres em relação ao seu desenvolvimento profissional e a qualidade de vida. A 

empresa tem buscado promover a diversidade e a inclusão. 

 A Gestão de Pessoas destaca-se para a empresa em dois programas que foram 

desenvolvidos visando a melhoria da qualidade de vida, o Family-Friendly já citado acima 

do FlexMenu que permite ao profissional optar por novos e diferentes arranjos de trabalho. 

Este programa foi lançado em 2015 e contribui positivamente para a melhoria da 

ambiência organizacional. O programa é para todos, mas dos 89% dos signatários as 

mulheres representam quase 2/3 deste total. A figura 20 destaca um dos programas 

ofertados pela empresa. 

 

Figura 20 - Programas Flex de Qualidade de Vida 

 

 

                    Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2014 – 2015 

 

Sindicalismo – o relato da empresa se limitou a informar que todos os empregados estão 

cobertos por acordo de negociação coletiva. 
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4.6. ANÁLISE DE DADOS DA EMPRESA F 

 

A empresa F pertence ao setor produtivo de Consumo, é de natureza jurídica 

privada e foi à última a ser analisada.  Todos os documentos aqui analisados são de 

domínio público. O número de mulheres no quadro de funcionários atingiu 54,9%. Já em 

cargos de liderança (gerentes, diretores, coordenadores), a presença feminina alcançou 

41% no ano de 2015. A instituição possui um Conselho de Diversidade composto por 13 

integrantes (sendo 09 são mulheres) que se reúne regularmente para debater a evolução nos 

índices de gênero internos e planos de ação que levem em conta a ascensão de mulheres a 

cargos de liderança. A figura 21 destaca o perfil por gênero. 

 

 
Figura 21 - Perfil de Empregados por Gênero 

 

 
 
                                             Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2016 

  

 

A empresa recebeu pela segunda vez o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em sua quinta edição. Se tornando a 

primeira instituição do setor Varejista a receber o selo. Algumas foram as ações 

promovidas pela empresa que se destacaram:  

1. A conscientização em relação ao tema da equidade de gênero, evento organizado 

pela empresa para apresentar à campanha “Eles por Elas”, criada pela ONU 

Mulheres, resultando na iniciativa que estimulou o comprometimento dos homens 

em possibilitar um ambiente de igualdade e respeito para as mulheres.  

2. O lançamento do “Programa Mulheres de Atitude”, voltado para fomentar o 

desenvolvimento das mulheres abordando a temática da violência contra as 
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mulheres na agenda da empresa por meio de comunicações internas alinhadas à 

campanha da ONU pelo Fim da Violência contras as Mulheres.  

3. Outra ação inspiradora foi o “Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento 

Econômico da Mulher” criado em 2011 por uma liderança da empresa, é uma 

iniciativa que conta com a participação de outras empresas, com a ONU Mulheres e 

a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do governo federal.  

 

No ano 2015, o “Movimento Empresarial” tornou-se uma Associação Independente 

com a finalidade de estimular a equidade de gênero em relação a questão estratégica nas 

empresas, identificando as boas práticas a serem compartilhadas e replicadas, fornecendo 

ferramentas para mensurar os seus avanços. O foco deste movimento foi a articulação 

/mobilização da comunidade empresarial para ações coordenadas e de grande impacto. A 

associação ao movimento é aberta à adesão de outras empresas cujas ações afirmativas 

estejam aptas a contribuir para o empoderamento feminino e a promovam para a 

transformação da sociedade.  

 

Indicador Nível Escolaridade – Quanto a este indicador o relatório não informa dados 

específicos sobre os empregados relacionados a temática de gênero. Por outro lado, quanto 

a questão é a capacitação a empresa destaca os princípais treinamentos realizados, na 

figura 22. 

 

Figura 22 - Treinamento de Funcionários 

 

 

    Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2016. 

 

De acordo com os relatos da empresa, os funcionários são treinados de acordo com 

a Política Global de Combate à Corrupção e assinam o Código de Ética Global, que se 

baseia nos valores de respeito pelo indivíduo, atendimento ao cliente, a busca pela 

excelência e integridade firmando o compromisso com a Política de Responsabilidade 

Social. O objetivo desse treinamento é possibilitar uma conduta íntegra, transparente e de 
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acordo com os valores e compromissos da companhia, não só entre eles e suas lideranças, 

mas também na relação com o consumidor.  

Quanto a Gestão de Pessoas, a empresa publicou em 2014 a Política de Combate à 

Discriminação e ao Assédio, explicitando a não tolerância, originada ou direcionada por 

quaisquer públicos, interno ou externo, de ações discriminatórias ou de assédio de qualquer 

natureza, reforçando à adoção e à manutenção de condutas éticas. Os funcionários também 

foram orientados a comunicar eventuais preocupações referentes às políticas e aos 

procedimentos internos, ao Código de Ética, à Política de Combate à Discriminação ou de 

legislações locais por meio de telefone, e-mail, site corporativo e pelo programa Portas 

Abertas, diretamente a um supervisor.  

 

Indicador Nível Salarial – reflete a atuação da empresa nas diversas regiões do 

território nacional, a base de remuneração tem como referência o salário mínimo ou valor 

definido através da negociação sindical em determinadas localidades. Existe um relato 

sobre há não distinção de gênero, raça, idade ou outros atributos que denotem preconceito, 

sendo que os menores salários pagos para homens e mulheres nas lojas são equivalentes ao 

mínimo nacional vigente. Enquanto que nos escritórios, a região do Nordeste, pagou a 

menor remuneração sendo esta 6% superior ao salário mínimo nacional. 

 

Indicador de Benefícios – a organização mantém uma política de benefícios e desses 

alguns são estendidos também aos dependentes dos funcionários, sem distinção entre os 

que atuam jornada diferenciada. Entre os benefícios consta a refeição no local de trabalho, 

ticket refeição ou ajuda alimentação, seguro de vida, planos de saúde e odontológico, 

extensão da licença-maternidade para seis meses, empréstimo emergencial, auxílio-

farmácia, cartões de desconto, participação nos resultados, auxílio-moradia para 

funcionários transferidos e kits de Natal. 

 

Sindicalismo – a empresa disponibiliza informação sobre as políticas de respeito às 

normas trabalhistas e ambientais que são adotadas por todas as partes envolvidas da 

instituição.  
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4.2. Consolidação de Resultados 

 

O estudo realizado nesta pesquisa nos remete à ideia de que a aplicabilidade dessas 

políticas afirmativas de gênero tem contribuído para ações de incentivo à capacitação e a 

ascenção das mulheres nos cargos decisórios, incentivando a redução das desigualdades 

salariais com o incremento de programas inclusivos de gênero. O mapeamento das 

políticas afirmativas corroboram com a sua aplicação e tem se mostrado positiva e 

relevante para o acompanhamento da aplicabilidade dessas ações, programas e ferramentas 

relacionadas ao Pacto Global e ao engajamento com os princípios do empoderamento 

femino da ONU Mulheres.  

O resultado das análises indica que o comprometimento das empresas com o 

PPEGR e a sua dimensão da gestão de pessoas, contribue para a disseminação da política 

de responsabilidade social, tendo como alvo a ampliação da promoção do atendimento dos 

direitos da mulher para a formação de novos valores corporativos visando ao 

empoderamento feminino no mercado de trabalho. Além disto, evidencia-se questões 

relativas as negociações das cláusulas de gênero relacionadas a efetiva interação entre as 

empresas e seus stakholders com os processos de negociação realizada pelos sindicatos. 

 Desta forma, o grau de comprometimento das empresas com o Pacto Global e o 

PPEGR tem contribuído com as negociações sindicais visando mitigar as desigualdades de 

gênero existentes e buscando ampliar à capacitação de novas lideranças femininas. Todas 

as empresas estudadas tem procurado apoiar a participação feminina na gestão e cada uma 

delas tem realizado programas de treinamentos e capacitação específicas de apoio à 

ascenção feminina nos cargos de tomada de decisão.  

Os indicadores de nível salarial, escolaridade e benefício foram adotados para o 

devido ao seu impactos e a relevância do seu conteúdo para o estudo. Resumidamente será 

analisado o comportamento desses indicadores e como os mesmos corroboram para as 

negociações coletivas entre a empresa e os seus stakeholders entre eles os sindicatos, de 

modo a incrementar as cláusulas de gênero que propiciam ao empoderamento femnino no 

mercado de trabalho.  

 

Indicador Nível Salarial – nas análises foi observado que as empresas constatam a 

existência da diferença salarial entre os gêneros e, estão inclinadas a buscar soluções e 

ações para combater a essa desigualdade. Dentre as ações empregadas para redução desse 

desequilíbrio, são apontadas algumas ações que transacionam entre os indicadores de nível 
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de escolaridade e de benefícios na busca do fortalecimento dos princípios do 

empoderamento feminino da ONU Mulheres através das políticas públicas e incentivadas 

pelo PPEGR e pelas diretrizes do Pacto Global junto as empresas. 

 

Indicador Nível Escolaridade – as empresas tem procurado investir em ações relativas à 

capacitação feminina de modo a favorecer a ascensão deste público nas tomadas de 

decisão, as principais ações estão consolidadas na tabelas 29. 

 

 
Tabela 27 – Ações para a Capacitação Feminina para Cargos de Chefia 

 
 

EMPRESAS Principais Ações Disponíveis 

 

A 

Criar sistema para monitorar e aumentar a participação de mulheres em cargos 

gerenciais através da divulgação de reportes pelo menos semestrais sobre a 

composição demográfica dos cargos gerenciais aumenta em pelo menos 10% a 

participação de mulheres em cargos gerenciais internos 

 

B  Não foram localizadas nos documentos analisados as ações propostas para a 6ª 

edição do PPEGR. 

 

 

C 

Continuidade da implantação e a gestão das salas de apoio à amamentação, 

especialmente nas unidades operacionais; 

 

Continuidade às ações de adaptação dos EPIs (equipamentos de proteção 

individuais) à ergonomia feminina; 

 

Produzir iniciativas para a prevenção da desigualdade, discriminação e assédio 

através da disseminação do conteúdo do Guia de Conduta. 

 

 

D 

Divulgar reportes pelo menos semestrais sobre a composição demográfica dos 

cargos gerenciais aumentam em pelo menos 10% a participação de mulheres em 

cargos gerenciais internos. 

 

Conhecer os motivos da baixa representatividade das mulheres nos níveis 

hierárquicos mais elevados e induzir movimentos favoráveis à eqüidade de 

gênero em todos os níveis da Empresa. 

 

 

E 

Elevar a participação das mulheres na liderança da organização. 

 

Qualificação profissional através de treinamentos em cargos de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Criada a Associação Independente com a finalidade de estimular a equidade de 

gênero em relação a questão estratégica nas empresas, identificando as boas 

práticas que possam ser compartilhadas e replicadas, e fornecendo ferramentas 

para mensurar os avanços. 

 

O lançamento do “Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento Econômico 

da Mulher” criado em 2011 por uma liderança da empresa, é uma iniciativa que 

conta com a participação de outras empresas, com a ONU Mulheres e a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do governo federal.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Indicador de Benefícios – as empresas buscam suprir algumas das principais questões 

relativas a gênero, através da manutenção/criação de novas cláusulas específicas de 

responsabilidade familiar que são acordadas em negociação coletiva entre as organizações 

e seus sindicatos. E das ações afirmativas de gêneros que interagem com os princípios de 

empoderamento feminino da ONU Mulheres. 

Neste sentido as políticas públicas e as ações afirmativas das empresas sugerem 

estabelecer metas e estratégias a serem seguidas, de modo a equilibrar o empoderamento 

necessário às mulheres estimulando-as a tomar suas próprias decisões. Isto significa que 

até mesmo aquelas que não almejam chegar ao topo das carreiras podem vir a desfrutar 

desta oportunidade. Algumas das empresas destacaram-se através de iniciativas 

desenvolvidas e programas específicos que visam à promoção da igualdade de gêneros.  

Por exemplo, a iniciativa criada em 2011, pela empresa E, ficou conhecida como o 

“Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento Econômico da Mulher” e tem como uma 

das suas principais finalidades, estimular a equidade de gênero em relação a questão 

estratégica das empresas para identificar as boas práticas existentes, de modo a ser 

compartilhada entre as empresas através do fornecimento de ferramentas de mensuração de 

resultados. A associação a este movimento é aberta a todas as empresas cujas ações 

afirmativas estejam aptas a contribuírem para o empoderamento feminino e para a 

promoção da transformação deste cenário na Sociedade.  

De acordo com Abramo (2007), as cláusulas referente à responsabilidade familiar 

são extremamente necessárias aos avanços da igualdade de gênero no mercado de trabalho. 

A negociação coletiva deve ser usada como um instrumento adicional de caráter coletivo, 

como um facilitador para a promoção e fiscalização da legislação existente. Para que isto 

funcione na prática, alguns cuidados devem ser tomados, de modo a evitar que ocorram 

barreiras nas tentativas de flexibilização da legislação vigente.  

As cláusulas da responsabilidade familiar de acordo com Abramo (2007) são 

consideradas de extrema importância e mas possuem alguns pontos em que ainda 

necessitam avançar nos processos de negociação coletiva, de modo a possibilitar a 

transposição de algumas dessas barreiras que acabam por limitar a ascenção feminina. Para 

que isto ocorra, é necessário que os novos direitos, sejam levados em consideração, 

devendo estes se sobreporem aos direitos já existentes na legislação. Ainda em relação as 

cláusulas da responsabilidade familiar, mesmo as cláusulas que possuem uma frequência 
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menor nos acordos coletivos, mesmo essas possibilitam avanços bem mais efetivos para a 

promoção da igualdade de gênero do que todas as demais cláusulas juntas.  

Abramo (2007) destaca ainda que a negociação dessas cláusulas contribuem para a 

ampliação da vigência de certos benefícios existentes na maioria das empresas. As 

“Licenças”, por exemplo, permitem aos pais exercerem o dever do zelo na saúde e 

educação dos filhos, conforme disposto na Convenção 156 da OIT – Organização Nacional 

do Trabalho. Portanto, essa discussão relativa as cláusulas de Responsabilidade Familiar, é 

uma pauta de extrema importância e que precisa estar inserida nos processos de 

negociações coletivas visando avançar nas conquistas pela igualdade de gênero. 

 Na prática essas cláusulas avançaram em alguns pontos, como: na garantia da 

estabilidade ao empregado após o nascimento do filho (a), na expansão do direito a creche 

aos filhos (as) dos empregados e favorece a igualdade de oportunidades na qualificação e 

treinamentos como formas concretas da promoção de igualdade de remuneração por cargo 

e gênero. A ampliação da licença paternidade de 05 para 20 dias, de acordo com a Lei 

13.257/2016, busca garantir que os homens passem um tempo maior com os cuidados 

relativos à criação dos filhos, favorecendo a divisão das tarefas domésticas e propiciando 

às mulheres oportunidades iguais no avanço de suas conquistas pessoais. (Ibidem, 2007) 

 

Sindicalismo – O compromisso da livre negociação sindical é reafirmado anualmente 

pelas empresas em seus relatórios administrativos, inclusive o comprometimento de todos 

que pertencem a sua cadeia de suprimentos de bens e serviços. Apesar dos critérios de 

negociações não serem assim tão transparentes nas empresas estudadas, uma delas destaca-

se por dispor até mesmo de uma canal (site) para a divulgação do processo negocial do 

acordo coletivo e por possuir o maior número de cláusulas de responsabilidade familiar 

disponíveis em seu acordo coletivo. 

 

A tabela 30 é um resumo elaborado a partir das análises das empresas estudas e que 

contém as principais cláusulas de responsabilidade familiar observadas nos relatos das 

empresas. Essas cláusulas quando aliadas as ações afirmativas de gênero possibilitam as 

mulheres melhores condições de trabalho e a condição necessária a sua capacitação 

profissional e ascenção aos cargos de tomada de decisão. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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Tabela 28 – Cláusulas de Responsabilidade Familiar 

 
EMPRESAS Cláusulas de Responsabilidade Familiar 

 

 

 

A 

Licença-maternidade estendida de 180 dias 

Licença paternidade de cinco dias úteis 

Licença para trabalhadores vítimas de violência doméstica 

Licença para acompanhamento 

Licença por falecimento de padrasto ou madrasta 

Assistência psicopedagógica 

Auxílio-creche / Auxílio-educacional 

 

 

B 

Existência no Acordo Coletivo de Trabalho de um título específico que abrange cláusulas 

que versam sobre as garantias da mulher 

Auxílio-creche / Auxílio-educacional 

Financiamento Habitacional 

 

 

 

C 

Extensão Licença maternidade nos casos de bebês prematuros, que só passa a ser 

contabilizada no momento de alta hospitalar da criança; 

Auxílio alimentação/refeição; 

Ampliação da licença paternidade de até 20, empresa Cidadã; 

Inauguração de 17 novas salas de apoio à amamentação, algumas delas em unidades 

operacionais; 

Abono de até 02 horas para empregadas lactantes (até 01 ano de idade do bebê) e para 

empregados com deficiência; 

Redução opcional de jornada de trabalho de 08 para 06 horas com redução proporcional da 

remuneração para empregados do administrativo em horário flexível sem função; 
Licença Paternidade cujo (a) o conjugue ou companheiro (a) esteja em gozo de licença 

maternidade com benefício reconhecido pelo INSS. 

Reembolso acompanhamento para filhos menores de 01 ano; 

Equiparação do reembolso do auxílio creche no patamar oferecido às mulheres empregadas, 

beneficiando 2.979 empregados homens em 2015. 

 

 

D 

Abono anual de 05 dias, conforme a CLT; 

Auxílio creche/babá e Auxílio ao filho com deficiência; 

Licença-Adoção - é abonado o afastamento para adoção de crianças com idade de até 96 

(noventa e seis) meses. Adotantes do sexo masculino podem afastar-se por cinco dias. 

Funcionária que adotar ou obtiver a guarda de criança para fins de adoção faz jus, também, 

ao salário-maternidade.  

Licença-Maternidade - por ocasião do parto, da adoção ou da guarda judicial para fins de 

adoção, a funcionária faz jus ao benefício de salário-maternidade e licença-maternidade. 

Salário-Maternidade O salário pago à funcionária durante o período que estiver de licença 

maternidade ou licença-adoção é aquele igual à sua remuneração integral devida no mês de 

afastamento ou à média aritmética dos últimos seis meses (o que for melhor). 

Prorrogação Licença Maternidade - opção de estender em 60 dias o período de afastamento 

em decorrência do parto. Logo, a licença maternidade poderá ter até 180 dias de duração. 

Extensão da licença maternidade – Parto prematuro e bebê em UTI Extensão da licença-

maternidade em caso de nascimento prematuro à quantidade de dias que o recém-nascido 

passar internado em UTI, limitado a 60 dias consecutivos. 

 

 

 

 

E 

Programa FlexMenu que permite ao profissional optar por novos e diferentes arranjos de 

trabalho, lançado em 2015 contribui positivamente para a melhoria da ambiência 

organizacional. As mulheres representam quase 2/3 deste total. 

Pacote de Políticas Family-Friendly, lançado em 2015, respostas aos problemas 

identificados pelas mulheres em relação ao seu desenvolvimento profissional e a qualidade 

de vida, visando a promoção da diversidade e a inclusão. 

Auxílio-creche, inclusive para mães ou pais que tenham a guarda judicial de menores / 

Auxílio-educacional. 

Qualificação Profissional.  

 

F  

Jornada diferenciada entre integral e meio período. 

Refeição in natura, ticket refeição ou ajuda alimentação; 

extensão da licença-maternidade para seis meses. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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CONCLUSÃO  
  

O foco deste estudo foi o mapeamento das políticas afirmativas de gênero para a 

formação de novos valores corporativos sob a ótica da Responsabilidade Social 

Empresarial para o empoderamento feminino no mercado de trabalho. Com este propósito, 

buscou-se relatos das empresas de quatro setores produtivos distintos, estabelecendo 

conexões entre as principais políticas de Gestão de Pessoas e suas ações afirmativas e boas 

práticas voltadas a mitigação da discriminação de gênero que possibilitassem a ascensão 

feminina nos cargos de gestão, contribuindo para o compartilhamento destes resultados e a 

divulgação para toda a comunidade empresarial. 

O Brasil que é signatário das convenções da ONU e preconiza a erradicação de 

todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, aliados aos princípios da 

ONU necessita colocar em prática políticas públicas que busquem mitigar toda à forma de 

discriminação de gênero nas empresas.  Com isto, a pesquisa buscou identificar 

indicadores que colaborassem com a promoção do atendimento aos direitos da mulher na 

formação de novos valores corporativos que favoreçam a implantação de Políticas Internas 

e ações afirmativas para a transformação da Cultura Organizacional que devera ser 

praticada por toda as partes interessadas. 

O estudo observou que a participação voluntária nas instituições que possuem o 

PPEGR, o compromisso firmado com o Pacto Global e alinhadas aos princípios do 

empoderamento feminino da ONU Mulheres, há uma contribuição positiva do combate à 

discriminação de gênero nas empresas. Isto é feito através de políticas afirmativas que 

propiciam a capacitação profissional das mulheres para esses novos desafios que 

estimulam ao empoderamento feminino no trabalho. Nessa análise documental constatou-

se ainda que o Pacto Global e as iniciativas do PPEGR tem desenvolvido políticas 

afirmativas de gênero que reforçam a construção do diálogo participativo entre todas as 

partes interessadas. Esse diálogo tem possibilitado que outros stakeholders entre eles, o 

Governo, interajam através das políticas públicas com respeito as Políticas da 

Responsabilidade Social e da Gestão de Pessoas de que trata as questões relativas aos 

Direitos Humanos e a Diversidade de Gênero.  

Desta forma, o estudo documental do PPEGR e das empresas verificou que a 

promoção dos direitos da mulher, citados nos princípios sugeridos pela ONU, são 

praticados e divulgados pelas organizações. Isto proporciona a formação de novos valores 
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corporativos mediante a apontamentos dos indicadores de treinamentos, políticas salariais, 

políticas internas de diversidade e gênero, liderança etc. Todas as ações afirmativas e boas 

práticas pelas empresas são consolidadas nos relatórios de sustentabilidade e 

administrativos, de acordo com as normas internacionais em suas práticas de negócios, de 

valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos e relações 

de trabalho. Por determinação legal, todos os dados são anualmente divulgados tendo como 

critérios de divulgação as diretrizes definidas no GRI.  

À livre negociação sindical é sempre destacada nos relatórios das empresas. Mas, 

vale ressaltar que, a maioria das instituições pesquisadas cumprem somente a legislação 

vigente. Isto tornou-se uma barreira difícil de transpor, apesar de o PPEGR possibilitar 

uma maior abertura de novos espaços de negociação coletiva, no que tange as questões 

relativas a temática de gênero com destaque para à garantia dos direitos das mulheres para 

a promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho.  

Como firmado pela literatura, o processo de negociação coletiva constitui uma 

importante mecanismo para o combate da discriminação e a promoção da igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho. Entretanto, pouco se avançou em relação a 

utilização desse mecanismo negocial como apoio para o monitoramento dos acordos 

coletivos. Para que isto ocorra, é necessário viabilizar uma maior transparência durante as 

negociações, a fim de melhorar a gestão das políticas internas, boas práticas e ações 

afirmativas, visando a implantação/manutenção de cláusulas de gênero baseadas nas 

políticas públicas dos programas e pactos internacionais.  

Concluindo, o estudo realizado indica a ocorrência de uma interação positiva entre 

as empresas e os seus principais stakeholders – com destaque para o Sindicato mediante ao 

incremento nas negociações coletivas das cláusulas de responsabilidade familiar. Essas 

instituições comprometidas com o Pacto Global e com as questões relativas aos Direitos 

Humanos e também com as questões da temática de gênero favorecem à construção do 

diálogo participativo que colabora com a transformação da cultura organizacional. Com 

base nos princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres e da efetiva 

participação no PPEGR, as empresas são incentivadas a compartilhar das boas práticas e 

das ações afirmativas através dos Fóruns de discussões e dos Encontros criados exatamente 

para este fim. O compartilhamento mútuo das iniciativas e a troca de ideias entre as 

empresas corrobora com a formação desses novos valores corporativos favorecendo ao 

empoderamento feminino no mercado de trabalho. 
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Apendice A – BIBLIOMETRIA 
 

O período da pesquisa bibliométrica ocorreu entre o mês de julho de 2016 a janeiro 

de 2017, por intermédio do portal de periódicos Capes nas bases Scielo / Scopus e 

Repositório da UFF. Apenas artigos foram selecionados seguindo critérios de relevância 

por área de pesquisa com o recorte nos últimos 05 anos, a partir das palavras-chaves 

Diversidade de Gênero, Gestão de Políticas, Responsabilidade Social, Empoderamento 

Feminino e Sindicalismo Feminino. O número de artigos esperados para sindicalismo 

feminino, responsabilidade social e empoderamento feminino ficou muito baixo, a solução 

encontrada foi a retirada do recorte temporal de modo a ampliar os resultados da pesquisa 

bibliometrica. Outro ponto considerado foi a inclusão da pesquisa realizada no banco de 

teses da Capes inserido na pesquisa em Abril 2017. 

A tabela 31 abaixo apresenta mais de 10 mil artigos que estavam disponíveis no 

Portal de Periódicos da Capes – base da Scielo quando associado às palavras chaves 

Direitos Humanos AND Mulheres.  

 

Tabela 29 - Portal de Períodico Capes - base Scielo sem filtros 

 

Ano N.º Artigos 

% de artigos 

publicados 

2016 770 7,1% 7,10% 

2015 1036 9,5% 

47,50% 

2014 995 9,1% 

2013 1096 10,1% 

2012 1042 9,6% 

2011 979 9,0% 

Anos anteriores 4968 45,6% 45,60% 

Total de Artigos Publicados 

 

10886 

 100% 

    
Resultados: 10.886 (de Scielo Citation Index) 

 

 

   Fonte: Portal de periódicos Capes na base da Scielo. 

 

A priori foram selecionados do Periódico Capes na base da Scielo um total de 

10.886 e da base da Scopus um total de 2.186 artigos apenas com a pesquisa contendo as 

palavras chaves: Direitos Humanos AND Mulheres. Desta forma, foram combinadas novas 

palavras chaves: Diversidade de Gênero, Gestão de Políticas, Responsabilidade Social, 

Empoderamento Feminino, Sindicalismo Feminino limitando a pesquisa ao seu foco 

principal que é o Empoderamento Feminino. A pesquisa partiu de um total de 1.087 artigos 
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(822 Scielo e 265 Scopus), mesmo após a retirada das repetições entre as bases a análise 

permaneceu com 1.030 artigos. A pesquisa foi refinada por área pesquisada e em relação 

aos últimos 05 anos, retornou um total de 822 artigos conforme exposto na tabela 32. 

Destacamos o aumento no número de artigos produzidos sobre a temática de gênero no 

Brasil em 2013 como consta no Portal de Periódicos na base da Scielo. 

 

Tabela 30 –Cronologia e Ciclo da Produção Base Scielo – Com filtros 

 

Ano N.º Artigos % de artigos publicados 

2016 138 16,8% 

100,00% 

2015 158 19,2% 

2014 164 20,0% 

2013 191 23,2% 

2012 171 20,8% 

Total de Artigos Publicados 822 100% 

 

Resultados: 822 

 

 

(de SciELO Citation Index) 

 

 

Fonte: Portal de periódicos Capes na base da Scielo  

 

O figura 23 sugere que o total de itens e citações publicadas por ano, já com os 

filtros pré-selecionados, embora tenha sofrido uma queda no número total de artigos 

publicados no ano de 2016, o número de artigos citados foi inversamente proporcional à 

queda nas publicações de artigos superando os demais anos. 

  

Figura 23 – Gráfico dos Itens e Citações Publicadas por Ano 

 
                               

 

          Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scielo  
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Conforme observado na Tabela 33, o português foi o idioma que mais apresentou 

artigos relacionados às palavras chaves retornando um total de 570 artigos neste 

repositório, seguido do Inglês com um total de 137 artigos. 

 

Tabela 31 - Pesquisa Bibliométrica Base Scielo por Idioma 

 

 

 

                Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scielo. 

 

 O resumo da tabela 34 demonstra a evolução das estatísticas das citações realizadas 

pelo total de artigos encontrados na pesquisa bibliométrica realizadas no portal de 

periódico Capes na base da Scielo.  

 

Tabela 32 – Estatísticas de Citações 

 

 

                     Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scielo 

 

 A figura 24 sugere que a psicologia é área que representou 34,30% de todos os 

artigos publicados, seguida da sociologia 25,21% e do estudo das mulheres 9,50%, todas as 

outras totalizaram 33,99%. 
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Figura 24 – Pesquisa Bibliométrica Base Scielo 

 

 
 

     Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scielo 

 

O mesmo estudo foi realizado no portal Capes na base Scopus e referenciou um 

total de 2.146 artigos e novamente o ano de 2013 foi o que concentrou maior parte das 

publicações, sofrendo uma queda brusca de mais de 40% em 2016 em relação ao ano de 

2013. Isto é facilmente observado na tabela 35. 

                      Tabela 33 – Portal de Períodico Capes - Base Scopus sem filtros 

 

Ano N.º Artigos 

% de artigos 

publicados 

2016 129 6,0% 

43,29% 

2015 189 8,8% 

2014 202 9,4% 

2013 217 10,1% 

2012 192 8,9% 

Demais anos 1217 56,7% 56,71% 

Total de Artigos 

Publicados 2146 100% 

        

 Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scielo. 

 

A tabela 36 demonstra que as publicações realizadas na base da Scopus não 

sofreram grande variação anual. Contudo, o ano de 2015 destacou-se com um total de 

21,1% tendo uma queda de 10% em 2016, o que também pode ser observa no ano de 2012. 

O resultado da pesquisa da base Scopus após a aplicação dos filtros estabeleceu um total de 

265 artigos contemplando todas as palavras chaves previamente definidas. 
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                 Tabela 34 – Portal de Períodico Capes - base Scopus com filtros 

 

Ano 

N.º 

Artigos % de artigos publicados 

2016 50 18,9% 

100,00% 

2015 56 21,1% 

2014 54 20,4% 

2013 54 20,4% 

2012 51 19,2% 

Total de Artigos Publicados 265 100% 

        
    Fonte: Portal de periódicos Capes na base da Scopus. 

 

De acordo com a figura 25 a instuição que mais publicou sobre a temática de  

gênero nos últimos 05 anos foi a Universidade de São Paulo – USP, seguido da 

Universidade do Rio Grande do Sul. 

 

                       Figura 25 – Pesquisa Bibliométrica Base Scopus por Instituições 

 

 
 
  Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scopus 

 

A Revista de Estudo Feministas conforme a figura 26 demonstra que sempre esteve 

à frente das demais publicações e apenas no ano de 2014 sofreu uma pequena queda, mas 

retomou em seguida a sua dianteira. 

 

 

 

 

 

 



145 

 

                                         Figura 26 – Pesquisa Bibliométrica Base Scopus por Ano 

 

 
 
        Fonte:  Portal de periódicos Capes na Base da Scopus 

 
Na pesquisa por países, conforme pode ser observado na figura 27, Brasil e 

Portugal aparecem na maioria das publicações, seguidos de Estados Unidos e Espanha. 

 

 

 
Figura 27 – Pesquisa Bibliométrica Base Scopus por Países 

 

 
 

    Fonte:  Portal de periódicos Capes na Base da Scopus 

 

Nas áreas de pesquisas, o destaque vai para as áreas sociais como a grande 

concentradora de artigos publicados conforme pode ser visualizado na figura 28. 
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Figura 28 – Pesquisa Bibliométrica Base Scopus por Área de Atividade 

 

 

 
               Fonte: Portal de periódicos Capes na Base da Scopus 

 

 

As tabelas de 37 a 40 fornecem a lista dos artigos utilizados na pesquisa 

bibliográfica, separadas por bases de pesquisa contendo a informação por ordem alfabética 

do autor com seu título, resumo e ano de publicação.  

 

 
Tabela 35 – Banco de Teses Capes  

 

 

Autor Artigos das bases Periódicos Ano 
 

CAVALCANTE, Ricardo Rodrigues 

A influência de stakeholders na 

formulação de políticas de 

Responsabilidade Social 

Corporativa 

Dissertação apresentada ao 

curso de Administração – 

Universidade de Brasília 

2014 

CEZAR, Beatriz Cabral; MARTINS, 

Camila Neves 

A importância da 

Responsabilidade Social 

Corporativa e sua aplicação nas 

empresas de petróleo. 

Dissertação apresentada ao 

curso de Engenharia de 

Produção – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

2

2005 

CRUZ, Sara Nogueira Emigração e expulsão: Repressão 

de anarquistas e comunistas 

portugueses no Brasil (1890-

1930). 

Dissertação apresentada ao 

curso de Mestrado em 

História, Relações 

Internacionais e 

Cooperação - Universidade 

do Porto - FLUP - 

Faculdade de Letras. 

Portugal 

2

2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

http://www.bdm.unb.br/handle/10483/10733
http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH21/Beatriz-Cabral-Cezar-e-Camila-Neves-Martins_PRH21_UFRJ_G.pdf
http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH21/Beatriz-Cabral-Cezar-e-Camila-Neves-Martins_PRH21_UFRJ_G.pdf
https://sigarra.up.pt/flup/pt/pub_geral.show_file?pi_gdoc_id=500667
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Tabela 36 – Portal Períodico Capes Base Scielo 

 
 

Autor 

 

 

Artigos das bases 

 

Periódicos 

 

Ano 

 

ANDRADE, Joana El-Jaick  

O feminismo marxista e a 

demanda pela socialização do 

trabalho doméstico e do cuidado 

com as crianças. 

Revista Brasileira de 

Ciência Política 

 

2015 

ALVES, José Eustáquio Diniz Desafios da equidade de gênero 

no século XXI. 

Revista Estudos 

Feministas 

2016 

BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; 

KAMADA, Fabiana Larissa 

Ausentes ou invisiveis? A 

participacao das mulheres nos 

sindicatos. 

Caderno Espaço Feminino 2016 

BRUSCHINI, Cristina.; PUPPIN, 

Andrea Brandão. 

Trabalho de mulheres executivas 

no Brasil no final do século XX. 

Cadernos de Pesquisa 2004 

CHIES, Paula Viviane Identidade de gênero e identidade 

profissional no campo de 

trabalho.  

Revista Estudos 

Feministas 

2010 

CUBAS. Caroline Jaques. Do feminismo aos seus plurais... Revista Estudos 

Feministas 

2010 

DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil Estudos Avançados 2003 

FREITAS, Ana Rita. CABRAL, 

Augusto. FONTELES, Islane. 

PESSOA, Maria Naiula. SANTOS, 

Sandra. 

Engajamento dos stakeholders: 

Uma análise dos relatórios de 

sustentabilidade de empresas 

brasileiras do setor financeiro 

Revista de Gestão dos 

Países de Língua 

Portuguesa 

 

2012 

GALVANE, Fabia Alberton de 

Silva, SALVARO, Giovana Ilka 

Jacinto; MORAES, Adriana Zomer 

de. 

Mulheres em cargos profissionais 

de chefia: o paradoxo da 

igualdade 

Fractal: Revista de 

Psicologia 

 

2015 

GIUBERTI, Ana Carolina, 

MENEZES-FILHO, Naércio. 

Discriminação de rendimentos por 

gênero: uma comparação entre o 

Brasil e os Estados Unidos 

Economia Aplicada 

 

2005 

GUIMARÃES, Nadia Araújo, 

BRITO, Murillo Marschner Alves 

de; BARONE, Leonardo Sangali. 

Mercantilização no feminino: a 

visibilidade do trabalho das 

mulheres no Brasil. 

Revista Brasileira de 

Ciências Sociais 

2016 

MATOS, Marlise Movimento e teoria feminista: é 

possível reconstruir a teoria 

feminista a partir do Sul global?. 

Revista de Sociologia e 

Política 

 

2010 

NARVAZ, Martha Giudice, 

KOLLER, Silvia Helena. 

Famílias e patriarcado: da 

prescrição normativa à subversão 

criativa. 

Psicologia & Sociedade 2006 

NARVAZ, Martha Giudice, 

KOLLER, Silvia Helena. 

Metodologias feministas e estudos 

de gênero: articulando pesquisa, 

clínica e política.  

Psicologia em Estudo 2006 

PERISTA, Heloisa,  GUERREIRO, 

Maria das Dores, JESUS, Clara de; 

MORENO, Luisa Maria. 

A igualdade de género no quadro 

da responsabilidade social – o 

projecto Equal Diálogo Social e 

Igualdade nas Empresas. 

Ex aequo 

 

2008 

PINTO, Céli Regina Jardim. Dossiê teoria política feminista – 

Feminismo, história e poder 

 

Revista de Sociologia e 

Política 

2010 

PIZZIO, Alex. As políticas sociais de 

reconhecimento como elemento 

de redução das desigualdades 

sociais 

Ciências Sociais Unisinos 2008 

SAUERBRONN, Fernanda 

Filgueiras; SAUERBRONN, João 

Felipe Rammelt. 

Estratégias de responsabilidade 

social e esfera pública: um debate 

sobre stakeholders e dimensões 

Revista de Administração 

Pública 

2011 
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sociopolíticas de ações 

empresariais.  

VANTI, Nadia Aurora Peres. Da bibliometria à 

webometria: uma exploração 

conceitual dos mecanismos 

utilizados para medir o registro da 

informação e a difusão do 

conhecimento. 

Ciência da Informação 

 

2002 

VAZ, Daniela Verzola. O teto de vidro nas organizações 

públicas: evidências para o Brasil. 

Economia e Sociedade 2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 
Tabela 37 – Portal Períodico Capes Base Scopus  

 
 

Artigos das bases Autores Periódicos Ano 
 

DANIEL, Camila. 
O trabalho e a questão de gênero: 

a participação de mulheres na 

dinâmica do trabalho 

O Social em Questão 2011 

GUEDES, Moema de Castro. A inserção dos trabalhadores mais 

escolarizados no mercado de 

trabalho brasileiro: uma análise de 

gênero. 

Trabalho, Educação e 

Saúde 

2010 

MARTINS, Queren S.; LYRIO, 

Denise C. 
Contextualizando a luta por 

direitos igualitários na trajetória 

das políticas públicas de saúde 

para a mulher brasileira. 

Revista Ártemis 2015 

MATHIS, Adriana de Azevedo.; 

MATHIS, Armin. 
Responsabilidade Social 

Corporativa e Direitos Humanos: 

discursos e realidades. 

Revista Katálysis 2012 

PRÁ, Jussara Reis.; EPPING, Leia. Cidadania e feminismo no 

reconhecimento dos direitos 

humanos das mulheres. 

Revista Estudos 

Feministas 

2012 

SARDENBERG, Cecília M. Gênero e políticas para mulheres 

no: Reflexões em torno de uma 

experiência doída. 

Caderno Espaço Feminino 2015 

SILVA, Sandro Pereira, CAMPOS, 

André Gambier 
Sindicalismo e Gênero no Brasil: 

a dinâmica recente - Dossiê 

Gênero e Trabalho: desigualdades 

reconfiguradas. 

Revista Vernaculo  2015 

SIMÃO, Júlio Assis.   Da redistribuição ao 

reconhecimento? dilemas da 

justiça numa era "pós-socialista". 

Nancy Fraser. 

Cadernos de Campo 2006 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 38 – Repositório UFF  

 

 

Autor Artigos das bases Periódicos Ano 
AZEVEDO, Eliza Regina Fonseca 

de. 

Análise do trabalho e da saúde 

das mulheres que desempenham a 

funçao de limpeza no polo 

Universitário de Volta Redonda. 

Dissertação apresentada 

ao Curso de Mestrado 

em Sistemas de Gestão 

da Universidade Federal 

Fluminense - Niterói 

2

2015 

DUARTE, Raphael Fernandes 

Xavier. 

O PT na encruzilhada: entre o 

desejo de mudança e a adaptação 

à ordem.  

Dissertação apresentada 

ao curso de pós 

graduação em História - 

Universidade Federal 

Fluminense - Niterói 

2

2016 

MATIAS, Lima de Souza Lima. O processo de burocratização da 

CUT: Um estudo de caso sobre o 

sindicato dos metalúrgicos de 

Niterói (1979 - 2012). 

Dissertação apresentada 

ao curso de pós 

graduação em História - 

Universidade Federal 

Fluminense. Niterói 

2

2016 

TEIXEIRA,  Kamilla Cristina da 

Silva.   
Responsabilidade social 

empresarial: discursos e práticas 

sobre a diversidade 

Dissertação apresentada 

ao curso de pós 

graduação em Política 

Social, da Escola de 

Serviço Social - 

Universidade Federal 

Fluminense. Niterói 

2

2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APENDICE B – QUESTIONÁRIO ISE DIMENSÃO SOCIAL 

 

 

Questionário ISE 

 
Dimensão 

Social 

 

 

 

2016



151 

 

Sumário 
 

 

 
CRITÉRIO I – POLÍTICA Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 1. COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 2. COMPROMISSO COM A COMUNIDADE .................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 3. RESPEITO À PRIVACIDADE, USO DA INFORMAÇÃO E MARKETING ......... Erro! 

Indicador não definido. 

 

CRITÉRIO II – GESTÃO Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 4. APLICAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM PRINCÍPIOS E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO ............................ Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE............................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 6. RELAÇÃO COM CLIENTES E CONSUMIDORES ....... Erro! Indicador não definido. 

 

CRITÉRIO III – DESEMPENHO 152 

INDICADOR 7. DIVERSIDADE E EQUIDADE ..................................................................................... 152 

INDICADOR 8. GESTÃO DE FORNECEDORES ..................................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 9. RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DE CLIENTES E CONSUMIDORES Erro! Indicador 

não definido. 

 

CRITÉRIO IV – CUMPRIMENTO LEGAL                                                                                        

Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 10. PÚBLICO INTERNO ...................................................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 11. CLIENTES E CONSUMIDORES ................................... Erro! Indicador não definido. 

INDICADOR 12. SOCIEDADE ................................................................... Erro! Indicador não definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os termos em negrito devem ser considerados estritamente como indicado no 

glossário. 
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CRITÉRIO III – DESEMPENHO 

INDICADOR 7. DIVERSIDADE E EQUIDADE  

SOC 1. Indique na tabela abaixo a diferença de proporção entre pessoas que 

ocupam cargos de gerência e cargos de diretoria, considerando os critérios 

raça/cor e gênero: 

(P) Cargos de diretoria não estatutária e estatutária. 

Com relação ao gênero: Responder considerando a situação efetiva dos quadros da 

companhia no último ano, e que “diferença de proporção” refere-se ao percentual 

de cargos ocupados por pessoas de cada gênero dividido por 50. Por exemplo, se 

45% dos cargos são ocupados por mulheres, a diferença de proporção é igual a 0,9 

(45/50= 0,9).  

Com relação à raça/cor: o critério para definição das condições relativas à “cor ou 

raça” segue a metodologia do IBGE: deve ser o da autodeclaração do empregado. 

“Negro (a)” corresponde à soma das opções de “cor ou raça” “preta” e “parda”. A 

resposta “Não Disponível” aplica-se apenas a companhias que por deliberação 

formal interna não controlem a variável “cor ou raça” em seus registros. Responder 

considerando como “diferença de proporção” o percentual de cargos ocupados por 

pessoas de cada raça/cor dividido pelo percentual de pessoas dessa raça/cor na 

população da região onde se encontra a companhia (de acordo com os dados do 

IBGE e considerando, se desejar, as faixas de idade e escolaridade compatíveis 

com os cargos em questão). Por exemplo, se 20% dos cargos são ocupados por 

pessoas “negras” e este mesmo grupo representa 40% da população da região, a 

“diferença de proporção” é igual a 0,5 (20/40 = 0,5). (Fonte: IBGE/por 

Região/Informações Estatísticas/Sinopse do Censo Demográfico 2010). 

(GRI G4) Indicador LA12 

(ISO 26000) Subseção 6.3.7 

CARGOS  0 < 

0,9 

0,9 a 

1,1 

> 

1,1 

N/D 

a) Mulheres em cargos de gerência       

b) Negros (as) em cargos de gerência       

c) Mulheres em cargos de diretoria      

d) Negros (as) em cargos de diretoria      

SOC 20. Em relação à diferença de proporção entre cargos de gerência ocupados 

por homens e mulheres, a companhia:  

(GRI G4) Indicador LA12  

(ISO 26000) Subseção 6.3.7 
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◯ a) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção, para um 

valor inferior a 0,9 ou superior a 1,1, para ambos os gêneros 

◯ b) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção a um valor 

entre 0,9 e 1,1, para ambos os gêneros 

◯ c) Não apresenta metas, pois a diferença de proporção já se encontra num valor entre 0,9 

e 1,1, para ambos os gêneros 

◯ d) Não estabelece metas 

(D) Registros internos ou declarações devidamente assinadas ou outro documento 

oficial da companhia (inclusive Balanço Social, Relatório de Sustentabilidade ou 

outro documento equivalente) onde constem os dados requeridos (composição e 

metas quando aplicável). 

SOC 21. Em relação à diferença de proporção entre cargos de diretoria ocupados por 

homens e mulheres, a companhia:  

(P) Cargos de diretoria não estatutária e estatutária. 

(GRI G4) Indicador LA12  

(ISO 26000) Subseção 6.3.7 

◯ a) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção, para um 

valor inferior a 0,9 ou superior a 1,1, para ambos os gêneros 

◯ b) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção a um valor 

entre 0,9 e 1,1, para ambos os gêneros 

◯ c) Não apresenta metas, pois a diferença de proporção já se encontra num valor entre 0,9 

e 1,1, para ambos os gêneros 

◯ d) Não estabelece metas 

 

(D) Registros internos ou declarações devidamente assinadas ou outro documento 

oficial da companhia (inclusive Balanço Social, Relatório de Sustentabilidade ou 

outro documento equivalente) onde constem os dados requeridos (composição e 

metas quando aplicável). 

SOC 22. Em relação à diferença de proporção entre cargos de gerência ocupados 

por negros (as) e pessoas de outras raças/cores, a companhia: 

(GRI G4) Indicador LA12  

(ISO 26000) Subseção 6.3.7 

◯ a) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção, para um 

valor inferior a 0,9 ou superior a 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes 
nas regiões em que a companhia atua 

◯ b) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção a um valor 

entre 0,9 e 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes nas regiões em que a 
companhia atua 
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◯ c) Não apresenta metas, pois a diferença de proporção já se encontra num valor entre 0,9 

e 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes nas regiões em que a 
companhia atua 

◯ d) Não estabelece metas 

(D) Registros internos ou declarações devidamente assinadas ou outro documento 

oficial da companhia (inclusive Balanço Social, Relatório de Sustentabilidade ou 

outro documento equivalente) onde constem os dados requeridos (composição e 

metas quando aplicável).  

SOC 23. Em relação à diferença de proporção entre cargos de diretoria ocupados por 

negros (as) e pessoas de outras raças/cores, a companhia: 

(P) Cargos de diretoria não estatutária e estatutária. 

(GRI G4) Indicador LA12 

(ISO 26000) Subseção 6.3.7 

◯ a) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção, para um 

valor inferior a 0,9 ou superior a 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes 
nas regiões em que a companhia atua 

◯ b) Tem como meta de médio prazo (3 anos) reduzir tal diferença de proporção a um valor 

entre 0,9 e 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes nas regiões em que a 
companhia atua 

◯ c) Não apresenta metas, pois a diferença de proporção já se encontra num valor entre 0,9 

e 1,1, para os diferentes grupos de raça/cor existentes nas regiões em que a 
companhia atua 

◯ d) Não estabelece metas 

◯ e) Não disponível 

(D) Registros internos ou declarações devidamente assinadas ou outro documento 

oficial da companhia (inclusive Balanço Social, Relatório de Sustentabilidade ou 

outro documento equivalente) onde constem os dados requeridos (composição e 

metas quando aplicável). Para a alternativa “Não disponível” documento formal em 

que conste a deliberação interna de não controlar a variável “cor ou raça” em seus 

registros. 

SOC 24. Indique na tabela abaixo o Fator de Equidade na Remuneração (FER) que 

relaciona a remuneração dos integrantes de cada um dos grupos indicados e 

a remuneração do conjunto de todos os ocupantes de cargos de cargos de 

gerência e diretoria: 

(P) Para esta pergunta, considerar cargos de diretoria não estatutária e estatutária. 

Responder considerando a situação efetiva dos quadros da companhia no último 

ano. O cálculo deve ser feito conforme a seguinte fórmula: 

FER = SM_GRUPO “M”/ SM_GRUPO “G” 

Onde: 
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FER= Fator de Equidade na Remuneração (número indicado no cabeçalho de cada 

coluna) 

SM_GRUPO = soma da remuneração paga aos membros do “GRUPO” no “período” / 

“total de meses” trabalhados no “período” pelos membros do “GRUPO” 

Membros do GRUPO “M” = integrantes da “minoria” em questão, que trabalharam 

na companhia durante o “período”, ocupando cargos no nível hierárquico a que se 

refere a questão. 

Membros do GRUPO “G” = todos que trabalharam na companhia durante o 

“período”, ocupando cargos no nível hierárquico a que se refere a questão. 

“Remuneração” significa o pagamento efetivamente realizado ao diretor(a) ou 

gerente, excluindo todas as formas de remuneração variável associadas ao 

desempenho do profissional ou da companhia. 

“Período” é o intervalo de tempo em que se baseia a avaliação. Considerar nesta 

questão especifica de 01/07/2015 a 30/06/2016. 

“Total de meses” significa a somatória do número de meses trabalhados no período 

pelos membros do grupo. Por exemplo, caso a minoria seja composta por dois 

indivíduos, sendo que o primeiro trabalhou 12 meses no “período” e o segundo 

trabalhou quatro meses no “período”, o “total de meses” será 16.  

O critério para definição das condições relativas à “cor ou raça” segue a 

metodologia do IBGE: deve ser o da autodeclaração do empregado quanto à 

pergunta sobre sua “cor ou raça”. “Negro (a)” corresponde à soma das opções de 

“cor ou raça” “preta“ e “parda”. A alternativa “Não Disponível” (N/D) aplica-se 

apenas a companhias que por deliberação formal interna não controlem a variável 

“cor ou raça” em seus registros. Companhia que não tem representante da 

"minoria", indicar a alternativa “zero”. 

Para cada linha da tabela, escolher apenas uma alternativa. 

(GRI G4) Indicador LA13  

(ISO 26000) Subseção 6.4.3 

CARGOS DE GERÊNCIA E DIRETORIA  0 < 0,9 0,9 a 

1,1 

> 

1,1 

N/D 

a) Mulheres em cargos de gerência       

b) Negro (as) em cargos de gerência       

c) Mulheres em cargos de diretoria      

d) Negro (as) em cargos de diretoria      

(D) Registros internos (tais como registros contábeis e trabalhistas ou informes 

para órgãos governamentais ou de classe), declarações expressas devidamente 

assinadas ou outro documento oficial da companhia (inclusive Balanço Social, 

Relatório de Sustentabilidade ou outro documento equivalente) onde constem os 

dados requeridos. 
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SOC 25. Em relação à diferença na remuneração de pessoas ocupantes de cargos de 

gerência e cargos de diretoria associada ao gênero, a companhia: 

(P) Para efeitos desta pergunta, considerar curto prazo como o período de um ano 

e médio prazo como o período de três anos. Também considerar cargos de diretoria 

não estatutária e estatutária. 

(GRI G4) Indicador LA13  

(ISO 26000) Subseção 6.4.3 

◯ a) Tem como meta de curto prazo situar seu FER na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ b) Tem como meta de médio prazo situar seu FER na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ c) Tem metas diferentes dessas  

◯ d) Encontra-se na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ e) Não tem metas 

(D) Documento formal da companhia onde constem as metas assumidas. 

SOC 26. Em relação à diferença na remuneração de pessoas ocupantes de cargos de 

gerência e cargos de diretoria associada à raça/cor, a companhia: 

(P) Para efeitos desta pergunta, considerar curto prazo como o período de um ano 

e médio prazo como o período de três anos. A resposta “Não Disponível” aplica-se 

apenas a companhias que por deliberação formal interna não controlem a variável 

“cor ou raça” em seus registros. Também considerar cargos de diretoria não 

estatutária e estatutária. 

(GRI G4) Indicador LA12  

(ISO 26000) Subseção 6.4.3 

◯ a) Tem como meta de curto prazo situar seu FER na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ b) Tem como meta de médio prazo situar seu FER na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ c) Tem metas diferentes dessas  

◯ d) Encontra-se na faixa entre 0,9 e 1,1 

◯ e) Não tem metas 

(D) Documento formal da companhia onde constem as metas assumidas. 

SOC 27. A companhia divulga em seu Relatório de Sustentabilidade as proporções 

entre o maior e menor salário pago? 

(P) Responder considerando a situação efetiva dos quadros da companhia na data 

final do período abrangido por este questionário. Os valores divulgados devem 

excluir participações nos resultados e outros itens de remuneração variáveis 
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conforme o desempenho do empregado ou da companhia. Devem excluir do cálculo 

a remuneração dos aprendizes. 

(GRI G4) Indicador 54 e EC5 

◯ a) Sim 

◯ b) Não 

(D) Indicação da página do Relatório de Sustentabilidade onde constem estas 

informações. 

SOC 28. A relação entre o maior e o menor salário pago pela companhia é: 

(P) Responder considerando os mesmos aspectos da questão anterior. 

(GRI G4) Indicador 54 e EC5 

◯ a) Maior que 30 

◯ b) Maior que 20 e menor ou igual a 30 

◯ c) Maior que 10 e menor ou igual a 20 

◯ d) Menor ou igual a 10 

(D) Registros internos, declarações devidamente assinadas ou outro documento 

oficial da companhia onde constem os dados requeridos. 

SOC 29. A companhia estabelece metas para reduzir a distância entre a maior e a 

menor remuneração pagas? 

(P) Responder considerando os mesmos aspectos da questão anterior. 

(ISO 26000) Subseção 6.4.4 

◯ a) Sim, mas não as publica 

◯ b) Sim e as publica 

◯ c) Está sujeita a legislação que impede este tipo de gestão 

◯ d) Não 

(D) Para a alternativa “a” registros internos ou declarações devidamente assinadas 

ou outro documento oficial da companhia onde constem os dados requeridos. Para 

a alternativa “b” veículo onde são publicadas as metas. 

SOC 30. Indique o percentual de funcionárias que retornaram da licença-maternidade 

e permaneceram por no mínimo 12 meses após o retorno, nos últimos 3 

anos: 
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(P) Responder “Não se aplica” caso não tenha ocorrido nenhuma situação de 

funcionárias grávidas e em licença-maternidade nos últimos 3 anos. 

(GRI G4) Indicador LA 3 

◯ a) Menor ou igual a 70% 

◯ b) Maior que 70% e menor ou igual a 90% 

◯ c) Maior que 90% 

◯ d) Não monitora essa informação  

◯ e) Não se aplica 

(D) Documento da gestão de pessoas/área de recursos humanos que comprove 

essa prática, o monitoramento desta situação e desempenho assinalado. 

SOC 31. Indique as medidas adotadas pela companhia visando respeitar a 

diversidade em termos de orientação sexual: 

(GRI G4) Indicador LA12 

 a) Possibilita a indicação de pessoas do mesmo sexo como cônjuges 

 b) Inclui o tema em suas atividades de sensibilização e valorização da diversidade 

 c) Nenhuma das anteriores 

(D) Evidências de ações realizadas pela companhia em relação a cada alternativa 

assinalada. 

SOC 32. Indique as medidas adotadas pela companhia visando promover a 

empregabilidade de pessoas com deficiência: 

(P) Essa pergunta busca compreender a intenção da companhia em relação à 

empregabilidade de pessoas com deficiência, os esforços voltados para o bom 

aproveitamento dessa mão de obra e a proporcionalidade desse grupo em relação 

ao quadro total de funcionários. Não é necessário que a companhia realize 

capacitação profissional exclusiva para os portadores de deficiência. Os 

treinamentos regulares podem ser suficientes para promover a empregabilidade 

desse grupo.  

(GRI G4) Indicador LA12 

 a) Investimento em meios de acessibilidade 

 b) Investimento em tecnologias adequadas para a realização do trabalho 

 c) Capacitação profissional 

 d) Sensibilização e conscientização de seus funcionários para a recepção e boa convivência 

profissional 

 e) Nenhuma das anteriores 
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(D) Evidências de ações realizadas pela companhia em relação a cada alternativa 

assinalada. 

SOC 33. A companhia possui infraestrutura de acordo com as normas de 

acessibilidade presentes na NBR 9050/ABNT? 

(P) Responder considerando todas as unidades da companhia. 

◯ a) Sim, parcialmente 

◯ b) Sim 

◯ c) Não 

(D) Para alternativa (a), informar quais itens da norma são atendidos. Para a 

alternativa (b),declaração assinada pelo DRI. 

SOC 34. Indique as práticas adotadas pela a companhia visando maximizar o 

benefício social dos contratos de aprendizagem: 

(P) Considerar que os contratos de aprendizagem trazem uma série de benefícios 

para a sociedade e as companhias, e devem ser geridos com este objetivo em 

vista. 

 a) Promoção da capacitação técnica do aprendiz em sua área de atuação específica 

 b) Promoção do desenvolvimento da iniciativa, da autonomia, da capacidade de 

planejamento e da criatividade do aprendiz 

 c) Recrutamento e contratação dentro de comunidades de baixa renda, nas proximidades 

das instalações da companhia 

 d) Recrutamento e contratação por meio de organizações especializadas, atuantes no 

desenvolvimento e/ou recuperação de jovens 

 e) Adoção de planos de efetivação e/ou encaminhamento profissional 

 f) Não adota nenhuma medida nesse sentido 

 g) Não se aplica (controlada no exterior) 

(D) Evidências de ações realizadas pela companhia em relação a cada um dos itens 

assinalados. Destacar os trechos mais relevantes. 
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APENDICE C –   EMPRESAS PARTICIPANTES DO PPEGR – 5ª EDIÇÃO   

 

 

1 AC Eletrobrás Distribuição Acre - Pública (Empresa de Economia Mista) 

2 AL Eletrobrás Distribuição Alagoas – Economia Mista 

3 AM Eletrobrás Amazonas Energia S.A.– Economia Mista 

4 BA Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS - Pública 

5 BA EMBASA – Economia Mista 

6 BA Instituto de Artesanato Visconde de Mauá – Pública 

7 BA Universidade Federal do recôncavo da Bahia – UFRB - Pública 

8 CE Banco do Nordeste do Brasil S.A. – Pública de sociedade mista 

9 CE Prefeitura Municipal de Fortaleza – Pública  

10 CE Prefeitura Municipal de Quixadá – Pública 

11 DF Advocacia – Geral da União – Pública 

12 DF Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX Brasil –Privada 

13 DF Banco do Brasil S.A. – Pública de capital misto 

14 DF BRB – Banco de Brasília S.A. – Economia Mista 

15 DF Caixa Econômica Federal – Pública 

16 DFCâmara dos Deputados – Pública 

17 DF Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte –Pública 

18 DF Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA – Pública 

19 DF Empresa Brasil de Comunicação Pública – EBC – Pública 

20 DF Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Pública 

21 DF Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa – Pública 

22 DF Fundação dos Economiários Federais – Funcef 

23 DF GEAP – Fundação de Seguridade Social – Privada 

24 DF Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – Pública 

25 DF Procuradoria Geral da República – Pública 

26 DF Senado Federal – Pública 

27 DF Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO – Pública 

28 GO Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia – Pública 

29 MG Prefeitura Municipal de Uberlândia – Pública 

30 PE Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF – Pública ( Economia Mista) 

31 PE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás – Pública 

32 PE Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes – Pública 

33 PE Prefeitura Municipal do Recife – Pública 

34 PE FAESC – Faculdade de Escada – Privada 

35 PE Prefeitura Municipal de Escada – Pública 

36 PI Eletrobras Distribuição Piauí – Pública 

37 PR COPEL – Companhia Paranaense de Energia – Pública 

38 PR FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná – Senai e SESI – Privada 

39 PR Fundação de Saúde Itaiguapy – Privada 

40 PR ITAIPU Binacional – De Direito Público Internacional 

41 PR Prefeitura Municipal de Curitiba – Pública 

42 PR Universidade Federal do Paraná – Secretaria da Pró–reitoria – Pública 

43 RJ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – Pública 

44 RJ Casa da Moeda – Pública 

45 RJ Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras – Economia Mista ( Holding) 

46 RJ Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL – Privada (Associação Civil) 

47 RJ Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM – Pública 
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48 RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro –

CREA/RJ – Pública (Autarquia Federal de Direito Público) 

49 RJ Eletrobras Furnas. – Pública 

50 RJ Eletrobras Termonuclear S/A. – Eletrobras Eletronuclear – Pública 

51 RJ Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS – Privada 

52 RJ Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ – Pública 

53 RJ Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS – Privada 

54 RJ Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev – Privada 

55 RJ Petrobras Distribuidora S.A. – Pública 

56 RJ Petrobras Transporte S.A  – TRANSPETRO – Sociedade Anônima, subsidiária 

integral PETROBRAS 

57 RJ Petróleo Brasileiro S/A.  – Petrobras – Pública 

58 RJ PREVI – Banco do Brasil – Fundo de Pensão 

59 RJ Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social – Privada 

60 RJ Serpros Fundo Multipatrocinado – Privada 

61 RO Eletrobrás Distribuição Rondônia – Economia Mista 

62 RR Eletrobras Distribuição Roraima – Pública 

63 RS Eletrobrás – CGTEE – Pública 

64 RS Grupo Hospitalar Conceição – Privada 

65 RS Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Pública 

66 RS Prefeitura Municipal de Santa Rosa – Pública 

67 RS TRENSURB – Pública 

68 SC Eletrosul Centrais Elétricas S.A – Pública (Sociedade de Economia Mista de capital 

fechado, concessionária de serviços públicos de transmissão e produtora independente de 

energia elétrica) 

69 SP AVON – Privada 

70 SP Ferreira Gomes Energia – Privada 

71 SP Fersol Indústria e Comércio S.A. – Privada 

72 SP Home Care Cene Hospitalar LTDA. – Privada 

73 SP Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM – Pública 

74 SP Liquigás Distribuidora S/A. – Privada 

75 SP MICROSOFT – Privada 

76 SP Mondelez – Privada 

77 SP Prefeitura Municipal de Carapicuíba – Pública 

78 SP Prefeitura Municipal de Guarulhos – Pública 

79 SP Prefeitura Municipal de São Vicente – COOPIR – Pública 

80 SP PWC Brasil – Privada 

81 SP Sanofi Pasteur – Privada 

82 SP Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – Pública 

83 SP Walmart Brasil Ltda. – Privada 

 

Pública = 48 
Privada = 21 
Economia Mista = 11 
Itaipu Binacional = de Direito Público Internacional 
Transpetro = Sociedade Anônima, subsidiária integral PETROBRAS 
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APENDICE D – EMPRESAS CONTEMPLADAS COM O SELO DO PPEGR – 5ª 

EDIÇÃO 

 

 

1. AGU - Advocacia Geral da União  

2. APEX Brasil  

3. AVON Cosméticos  

4. BAHIAGÁS – Companhia de Gás da Bahia  

5. Banco do Brasil S.A.  

6. Banco do Nordeste do Brasil S.A.  

7. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

8. BRB – Banco de Brasília  

9. Caixa Econômica Federal  

10. Casa da Moeda do Brasil – CMB  

11. CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica  

12. CGTEE Eletrobras – Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica  

13. CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco  

14. CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  

15. COPEL – Companhia Paranaense de Energia  

16. CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

17. CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais  

18. CREA - RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RJ  

19. Eletrobras Amazonas Energia  

20. Eletrobras Distribuição Acre  

21. Eletrobras Distribuição Alagoas  

22. Eletrobras Distribuição Piauí  

23. Eletrobras Distribuição Rondônia  

24. Eletrobras Distribuição Roraima  

25. Eletrobras Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A  

26. Eletrobras Eletronuclear S.A. – Eletrobras Termonuclear S/A  

27. Eletros - Fundação Eletrobras de Seguridade Social  

28. Eletrosul Centrais Elétricas S.A.  

29. Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A  

30. Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

31. EBC – Empresa Brasil de Comunicação S/A  

32. Ferreira Gomes Energia S/A  

33. Fersol Indústria e Comércio S/A  

34. Funcef – Fundação dos Economiários Federais  

35. Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ  

36. Furnas Centrais Elétricas S/A  

37. GEAP – Fundação de Seguridade Social  

38. GHC – Grupo Hospitalar Conceição  

39. Hemobrás - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia  

40. Home Care Cene Hospitalar LTDA.  

41. INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social  

42. IPEM – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo  

43. ITAIPU Binacional  

44. Liquigás Distribuidora S/A  

45. Microsoft Informática Ltda  

46. Ministério Público Federal  
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47. Mondelēz Brasil Ltda.  

48. Petrobras Distribuidora S/A  

49. PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A  

50. PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social  

51. Prefeitura Municipal de Curitiba - PR  

52. Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE  

53. Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP  

54. Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes – PE 

55. Prefeitura Municipal de Porto Alegre – RS  

56. Prefeitura Municipal de Recife - PE  

57. PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil  

58. PwC Brasil  

59. Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social  

60. Grupo Sanofi Brasil 61. Senado Federal  

62. SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados  

63. SERPROS Fundo Multipatrocinado  

64. Sistema FIEP - Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná  

65. Transpetro - Petrobrás Transporte S.A  

66. Trensurb - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A  

67. Universidade Federal do Paraná - UFPR  

68. Walmart Brasil Brasília 
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APENDICE F –  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo buscou evidenciar as ações afirmativas e as boas práticas das empresas 

participantes do PPEGR, com o intuito de se estabelecer mecanismos de controle e gestão 

para o tratamento das questões de gênero. Um dos mecanismos que pode vir a ser adotado 

é uma Plataforma Digital com o objetivo de consolidação de todas as informações das 

empresas participantes do PPEGR, de modo que a plataforma se torne integrada as 

diretrizes do GRI, possibilitando a emissão de relatórios técnicos mais estruturados e 

padronizados para que não haja tanta dificuldade na localização e análise dos dados.  

A Plataforma Digital possibilitará desde a emissão de relatórios padronizados, a 

facilidade de acesso, a participação de qualquer empresa não importando o seu tamanho ou 

capital social. Essa padronização capacitaria outras empresas, principalmente, as empresas 

privadas que no Brasil representam quase 85% de todo o mercado a participarem do 

PPEGR devido a essa facilidade de utilização.  

Esta é uma contribuição sugerida para novos estudos que contemplem o banco de 

dados disponibilizado pelo PPEGR, que é abastecido pelas iniciativas das propostas das 

empresas a cada dois anos e o resultado dessas boas práticas e ações afirmativas já 

implantadas nas instituições nos anos anteriores. O Banco de Dados possibilitará ampliar o 

monitoramento das ações, conectando seu conteúdo com a Plataforma Digital visando 

uniformizar os dados e a facilitar o preenchimento das informações para a emissão do 

relatório técnico padronizado com as questões da Responsabilidade Social e as normas do 

GRI. O que melhoraria a gestão do PPEGR em relação ao seu acompanhamento e controle 

das ações desenvolvidas que hoje são realizadas através de relatórios anuais emitidos nas 

empresas participantes do programa. 

 

 

 


