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RELATÓRIO FINAL 
Guia Exame de Mulheres na Liderança  

Nota técnica 

Justificativa 

Uma das pautas mais discutidas no ambiente corporativo é a criação e o estabelecimento de 

parâmetros meritocráticos de avaliação de colaboradores que possam informar de forma justa 

e equânime a seleção e a ascensão dentro das empresas. A despeito deste debate, diversos 

estudos comprovam que as organizações são palco de desigualdades, e uma das mais visíveis 

diz respeito ao gênero (Castilla e Benard, 2010). Os critérios atuais para inserção e ascensão de 

funcionários na maioria das companhias não são meritocráticos e os padrões envolvidos na 

dinâmica de trabalho e avaliação de desempenho são masculinos.  

Como resultado, nem sempre os melhores talentos se engajam na empresa e galgam os 

melhores postos – e as empresas e a sociedade saem perdendo. Além disto, o ambiente 

profissional corporativo brasileiro, em geral, está pautado em processos e formatos criados e 

estabelecidos quando às mulheres era conferido apenas o espaço doméstico. Isso precisa 

mudar. 

Muitos são os vilões da meritocracia e da igualdade de oportunidades entre os gêneros. Eles 

podem ser ligados à forma como nossa mente funciona: os vieses comportamentais que todos 

nós temos (como o de identidade, que nos faz preferir pessoas com quem nos identificamos), 

podem reforçar estereótipos que subestimam a capacidade das mulheres e as relegam a 

funções tradicionalmente femininas. Eles podem também estruturar o mercado de trabalho, 

por meio da segmentação e generificação (reserva de determinadas profissões a cada um dos 

gêneros) e da estratificação de trabalhos (reserva dos espaços de poder ao gênero masculino), 

dentre outros fatores. 

Critérios inadequados de avaliação de colaboradores e a falta de políticas de diversidade e 

equidade de gênero para empresas não são problemas apenas porque representam uma 

afronta à meritocracia e porque diminuem a eficácia da retenção de talentos. A falta de 

diversidade no ambiente de trabalho gera menos debate, menos inovação e diminui a 

qualidade da deliberação em processos de tomada de decisão. Para que possam se integrar 
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com sucesso aos valores de diversidade e inovação próprios do século XXI, será necessário que 

as empresas questionem seus padrões de trabalho, se reinventem e passem a atrair e reter 

colaboradores engajados e felizes. Não há nada melhor para o aumento de produtividade.  

 

Guia como instrumento 

Para avaliarmos as empresas, elaboramos um questionário com duplo objetivo. O Questionário 

para o Guia de Mulheres na Liderança pode ser utilizado pelas companhias como instrumento 

de autoavaliação e para interlocução com o que há de mais moderno em termos de práticas e 

políticas em prol do tratamento equitativo entre os gêneros no mercado de trabalho. Além 

disso, ele também teve como fim fornecer informações que permitam o mapeamento das 

políticas e práticas mais adotadas atualmente pelas respondentes. 

 

Premissas  

Partimos da premissa de que é natural que as empresas não estejam todas com o mesmo grau 

de conscientização acerca de princípios de equidade de gênero ou com o mesmo nível de 

inserção destes princípios em seus processos e estrutura organizacional. Temos também como 

pressuposto que todos os seres humanos incorrem em vieses cognitivos, e que eles podem 

reduzir a eficácia de certas políticas ou práticas para a promoção da diversidade (Dobbin, Kalev 

e Kim, 2011; idem, 2012). Acreditamos, por fim, que os próprios critérios de avaliação de 

profissionais precisam ser reformulados para que valorizem também os padrões de atuação e 

trajetória tipicamente femininos.  

Por tais motivos, o questionário busca ser didático e prever ações e áreas de atuação para que 

as empresas possam se espelhar, enfrentar a situação de desigualdade entre os gêneros e 

introjetar valores e preceitos inclusivos em seus processos. 

 

Objetivo 

Como dissemos, há muitos estudos que comprovam a situação de desigualdade entre os 

gêneros no mercado de trabalho – seja em termos de reserva de áreas mais prestigiadas, seja 

em termos de ascensão ou igualdade de oportunidades e de remuneração. Com o 

questionário e com este relatório, pretendemos desconstruir a afirmação de que não há nada 

a ser feito em relação a isso ou de que a única solução é deixar o tempo se encarregar da 
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equalização das oportunidades, pois as empresas não nem meios nem a responsabilidade de 

mudar este quadro.  

A intenção aqui não é julgar as empresas pelo seu estágio de maturidade no tema, mas 

preencher uma função didática de interlocução para com elas. 

 

Lógica de elaboração do questionário  

Há prática que, por si só, promovem a desigualdade (a exemplo da disparidade salarial entre 

homens e mulheres e a ocorrência de assédio ser preponderantemente contra mulheres). 

Outros fatores simplesmente auxiliam a perpetuá-la (a exemplo do atual estilo de liderança, 

padrão de ética, critérios de avaliação, ambiente masculinizado etc). Há ainda fatores 

organizacionais que geram antecedentes, aparentemente neutros, que propiciam 

desigualdade (a exemplo do tipo de processo de contratação ou avaliação). 

Daí porque o questionário foi pensado para trazer questões gerais sobre a estrutura e 

processos da empresa, bem como questões amplas e outras especificas sobre a temática da 

equidade de gênero. As questões sobre equidade de gênero, por sua vez, tratam tanto do 

posicionamento externo da empresa, quanto do tratamento interno dispensado ao tema. Para 

criar as categorias de análise partimos do pressuposto de que empresas que são conduzidas 

por um modelo de negócios que realiza a gestão de relacionamento com seus stakeholders 

(incluindo, dentre eles, colaboradores) – e os trazem para seu alinhamento estratégico – 

desenvolvem uma vantagem competitiva perene (Freeman, 1984). 

Como “nem tudo que conta pode ser contado”, tentamos também criar categorias de análise 

que buscam realizar um diagnóstico do estado da arte da equidade de gênero nas empresas (o 

“quanto” as empresas se apropriam ou não de comportamentos e práticas em prol da 

igualdade de oportunidades entre os gêneros), bem como a avaliação qualitativa de fatores 

(muitas vezes presentes nas culturas organizacionais) que influenciam ou não no caminho pró-

equidade. 

 

Blocos do questionário  

Primeiramente, pedimos às empresas que nos fornecessem seus dados de identificação, como 

nome, setor, localização e porte. Depois, o questionário apresenta 71 questões, com o objetivo 

de identificar políticas, processos e práticas da empresa quanto à equidade de gênero, tanto no 
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âmbito externo (como causa, por meio da publicidade, relacionamento com fornecedores, com 

a cadeia de valor e stakeholders em geral), quanto interno (os procedimentos gerais e os 

específicos que influenciam na promoção da equidade de gênero, como instâncias ou órgãos 

próprios, divulgação interna de práticas, aculturamento da alta liderança, combate ao 

preconceito de gênero, inserção de princípios de equidade na estratégia, capacitação no tema 

da equidade, dentre outros). 

Especificamente no âmbito interno das empresas, foram bastante trabalhadas questões 

atinentes à inclusão, ascensão e promoção da liderança de mulheres. Para tanto, olhamos para 

a pipeline das empresas, destacando alguns momentos: o recrutamento, a contratação, a 

capacitação (em especial quanto a postos de trabalho usualmente ocupados por homens), a 

avaliação de desempenho e a demissão (bem como a motivação desta). Além disso, criamos 

questões para observar a ocorrência de discriminação de gênero e assedio. 

Embora não seja o modelo ideal, ainda vivemos em uma sociedade em que a responsabilidade 

afetiva com os filhos e família e a gestão da vida doméstica são atribuídas quase totalmente às 

mulheres. Dessa forma, foi necessário perguntarmos pela adoção de políticas como a 

conciliação entre trabalho, família e vida pessoal e flexibilidade de trabalho e carreira, que têm 

grande impacto na retenção dos talentos femininos. Além disso, como as mulheres não são 

iguais entre si e possuem vulnerabilidades específicas, criamos um bloco de questões abertas 

acerca das interseccionalidades de raça, orientação sexual e afetiva, identidade de gênero bem 

como a deficiência física e intelectual. 

Por fim, o questionário possui um bloco de dados demográficos, no qual as empresas puderam 

informar sobre a composição de gênero em seus quadros, especialmente em quadros de 

gestão e liderança. Também buscamos apurar dados sobre a orientação sexual e afetiva, 

identidade de gênero, presença de deficiências e a ascendência étnico-racial dos 

colaboradores, em consonância com a preocupação do questionário com o caráter 

interseccional da discriminação sofrida por mulheres que também são parte de outros grupos 

historicamente marginalizados 

 

Escala - valoração 

Cada questão sobre políticas e práticas recebeu uma valoração específica. No geral, cada uma 

delas valia +1 ponto, exceto em poucos casos, explicados neste relatório, em que foram 

atribuídas pontuações menores ou até mesmo negativas. Após a conclusão da pesquisa, 

enviaremos às empresas o questionário com as alternativas valoradas e com seu 
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posicionamento no ranking final, bem como com outros dados relativos à sua posição dentro 

do setor ao qual pertence. Por meio dos critérios de pontuação, da nossa atribuição de valores 

e da colocação da empresa no ranking e no setor, ela poderá avaliar de forma qualificada seu 

posicionamento sobre o tema, refletir sobre a sua cultura e suas práticas e analisar seu 

posicionamento no mercado.  

O disclosure da valoração dos quesitos antes da primeira autoavaliação poderia enviesar as 

respostas, e por este motivo não o realizamos. Além disso, acreditamos no valor da 

autoavaliação franca da empresa a partir do questionário e de seus resultados. Esta precisa ser 

feita com a atenção voltada para si, sem a preocupação de alcançar ou não critérios pré-

estabelecidos. Temos certeza de que a relação estabelecida entre este questionário (que será 

sempre aprimorado) e a vontade das empresas de se autoavaliar e se superar nos garantirão 

avanços significativos em prol da equidade de gênero nos próximos anos. 

 

Modo de preenchimento do questionário 

Caso a empresa não possua o monitoramento solicitado no bloco de dados demográficos, há a 

possibilidade de não o responder, escrevendo NT no espaço destinado à resposta. Por vezes, 

há no questionário espaços para que a empresa, não tendo o dado qualificado, possa indicar 

apenas o agregado (por exemplo, se não houver o número de colaboradores homens divididos 

por etnia, basta indicar o número de todos os colaboradores no campo “total”). 

No campo do questionário acerca de políticas e práticas, o preenchimento é ainda mais 

simples: trata-se apenas de marcar as práticas ou políticas que a empresa possui.  Formulamos 

também questões abertas para que a empresa que quisesse especificar ou escrever suas 

iniciativas pudesse fazê-lo. Isso não é obrigatório. Deixamos estes espaços apenas com a 

intenção de gerar uma escuta real e aprender com o cotidiano das empresas. 

 

Prêmio 

As melhores práticas e as empresas mais bem posicionadas no ranking, desde que autorizada a 

divulgação, serão premiadas como forma de reconhecimento e modelo para o mercado, e 

também serão publicadas no Guia Exame de Mulheres na Liderança 
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Fontes 

Para tanto, observamos parte das iniciativas que já existem (Prêmio WEPs, Ethos, ISE, Dow 

Jones e ABNT), relatórios de sustentabilidade de empresas listadas no IBovespa e no Novo 

Mercado que apresentam algumas iniciativas neste sentido (Sica et al, 2016) e estudos 

brasileiros e estrangeiros sobre o tema da igualdade de oportunidade entre os gêneros, 

diversidade e governança corporativa. 

 

Sigilo 

Todos os dados fornecidos por meio do Questionário para o Guia de Mulheres na Liderança 

serão mantidos em sigilo. Eles servirão para a autoavaliação das empresas e para divulgar as 

boas iniciativas já existentes (apenas quando a empresa autorizar a divulgação destas). 

 

 

Ligia Pinto Sica 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito, Gênero e Identidade 

da FGV e responsável técnica pelo Guia de Mulheres na Liderança 
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Metodologia 

Organização do questionário 

O Questionário para o Guia de Mulheres na Liderança, survey que deu origem aos dados 

utilizados nas análises feitas neste relatório, foi dividido em quatro grandes seções: (i) dados 

de identificação das empresas, (ii) identificação de políticas, processos e práticas da empresa 

quanto à equidade de gênero; (iii) mulheres e interseccionalidades (sobre mulheres e suas 

vulnerabilidades específicas ligadas a cor/raça, orientação afetiva e sexual, identidade de 

gênero e deficiência física); e (iv) dados demográficos (sobre a composição demográfica dos 

colaboradores da empresa). Nesta primeira seção do relatório, expomos o conteúdo de cada 

uma destas seções, e descrevemos como cada uma delas foi tratada para fins da análise e para 

atribuição de pontuação relativa ao ranking do guia. No Anexo 1 é possível ler a íntegra do 

questionário. 

 

1. Dados de identificação 

A primeira seção, intitulada como “Dados de identificação da empresa”, serviu para qualificar a 

companhia respondente, encaixando-a em diferentes categorias segundo diferentes critérios: 

Controle acionário 
1. Público 

2. Privado 

Listagem na BM&FBovespa 
1. Listada (Sim) 

2. Não listada (Não) 

Nacionalidade da empresa 

1. Nacional 

2. Multinacional 

Setor da empresa 

1. Água e saneamento 

2. Alimentos e produção agrícola 

3. Bancos e instituições financeiras 

4. Bebidas e fumo 

5. Comércio atacadista 

6. Comércio exterior 
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7. Comércio varejista 

8. Construção civil 

9. Consultorias 

10. Eletroeletrônica 

11. Energia elétrica 

12. Farmacêutica 

13. Materiais de construção e decoração 

14. Mecânica  

15. Metalurgia 

16. Mineração 

17. Papel e celulose 

18. Petróleo e gás 

19. Plásticos e borracha 

20. Química e petroquímica 

21. Serviços especializados 

22. Serviços médicos 

23. Siderurgia 

24. Tecnologia da informação 

25. Telecomunicações 

26. Têxtil, couro e vestuário 

27. Transportes e logísticas 

28. Veículos e peças 

29. Outro 

Porte da empresa 

(com base no faturamento anual) 

1. Até R$ 500 milhões 

2. De R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão  

3. De R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões 

4. Acima de R$ 3 bilhões 
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5. A empresa não divulga faturamento  

Número de colaboradores (#colab)  

 

Além do próprio nome da empresa, outras perguntas nessa mesma seção coletaram outros 

dados: a localização da matriz da empresa no Brasil e a eventual elaboração, por parte da 

empresa, de relatório (anual e/ou de sustentabilidade), bem como ano e link para o relatório 

mais recente.  

 

2. Perguntas sobre políticas, processos e práticas 

A segunda seção do questionário, denominada “Identificação de políticas, processos e práticas 

da empresa quanto a equidade de gênero”, consistia em 41 perguntas, geralmente de múltipla 

escolha, que tratavam da atuação da empresa quanto a promoção da equidade de gênero. Ou 

seja: na maioria das perguntas, havia a possibilidade de preencher entre uma e todas as 

alternativas. 

Para possibilitar a análise quantitativa e qualitativa destes dados, bem como para avaliar o 

estado da arte da adoção de práticas e políticas de equidade de gênero nas empresas, todas as 

questões deste bloco foram classificadas em seis eixos temáticos. A seguir, vemos mais 

detalhes sobre a divisão em eixos temáticos adotada nesta pesquisa. 

  

Divisão em eixos temáticos 

Com base na metodologia adotada no Guia Exame de Sustentabilidade, dividimos o conjunto 

total de questões desta seção em seis eixos temáticos. O objetivo foi tornar possível uma 

análise comparativa do desempenho dos respondentes em relação a políticas de equidade de 

gênero. A abrangência de cada um dos eixos é brevemente exposta na tabela seguinte: 

 

Eixo temático Abrangência 

Atuação externa 

Inclui questões sobre posicionamento externo da 

empresa (incluindo publicidade), gestão da cadeia de 

valor e relacionamento com stakeholders. 

Combate à discriminação de gênero 

Inclui inciativas que visem reduzir a discriminação, seja 

ela consciente ou inconsciente (como vieses de 

gênero), como políticas de equidade de gênero na 



       

 
 16  

remuneração e na seleção para cargos, políticas de 

aculturamento contra o preconceito, e mesmo a 

instauração de canais de relacionamento para 

denúncias de discriminação de gênero e assédio. 

Equilíbrio trabalho e vida pessoal 

Inclui políticas de jornada de trabalho flexível, limites a 

trabalho remoto, bem como políticas que auxiliam 

os/as colaboradores/as da empresa a exercer funções 

de cuidado com filhos e família. 

Estímulo à liderança feminina 

Inclui políticas que estimulem a ascensão feminina, 

como oferecimento de capacitação e treinamento (por 

meio de programas de mentoria e sponsorship, por 

exemplo), políticas voltadas a auxiliar o networking 

feminino, estímulo à promoção de mulheres, bem 

como ações afirmativas em cargos de gestão e 

liderança. 

Estrutura, processos e estratégia da empresa 

Inclui políticas ligadas à garantir a formalização do 

compromisso da empresa com a equidade de gênero 

dentro de sua própria estratégia e estrutura 

organizacional. Incluem-se aí a inserção da equidade de 

gênero na pauta da alta liderança e na estratégia da 

empresa, e também a presença de áreas ou instâncias 

dedicadas a implementar ações ou programas de 

equidade de gênero. 

Monitoramento da equidade de gênero 

Inclui políticas de monitoramento do ambiente laboral, 

dos índices de demissões, bem como a apuração de 

barreiras em geral à ascensão feminina. 

Tabela 1 – Abrangência dos eixos temáticos 

 

O enquadramento de cada uma das perguntas dentro destes seis eixos pode ser conferida no 

Anexo 4 - Divisão em eixos temáticos. 

 

3. Mulheres e interseccionalidades 

A terceira seção do questionário consistia em perguntas abertas, questionando às empresas 

acerca da presença de práticas, processos e políticas que levassem em conta as 

vulnerabilidades específicas das mulheres negras, lésbicas, trans (transexuais, travestis e 

transgêneras) e com deficiência. Estas perguntas não receberam pontuação, pois o objetivo 

era estabelecer um espaço de escuta e diálogo para ouvir das próprias empresas quais 

políticas elas elaboraram e adotaram, dado que o tema da interseccionalidade das 
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discriminações é ainda bastante recente nas discussões travadas a nível nacional sobre 

equidade de gênero e diversidade no ambiente empresarial.  

Pretendemos, nas próximas edições do Questionário para o Guia de Mulheres na Liderança, 

elaborar questões de múltipla escolha sobre mulheres e interseccionalidades que apurem a 

presença das políticas que foram mapeadas a partir desta pesquisa de caráter exploratório, e 

pontuá-las para fins classificatórios. 

 

4. Dados demográficos 

A quarta e última seção do questionário tratava da composição demográfica da empresa. O 

respondente deveria preencher 23 tabelas ou matrizes que especificavam a quantidade de 

colaboradores da empresa, identificando-os a partir de dados demográficos comuns como 

gênero, raça, idade, estado civil, número de filhos ou pela posição na própria empresa 

(exemplos: cargo, salário médio). 

Dados demográficos: taxa de respostas 

Ao preencher uma das 24 matrizes de dados demográficos, as companhias podiam não possuir 

ou desejar não divulgar determinados recortes. Por isso, nem todas as companhias 

preencheram todas as células de todas as matrizes. As instruções contidas no questionário 

orientaram os respondentes para que eles escrevessem ‘NT’ nas células que requisitavam 

informações que a empresa não possuía ou não poderia divulgar.  

Para estimar a representatividade dos dados coletados, e verificar quais análises estatísticas 

poderiam ser realizadas a partir de cada matriz, realizamos alguns testes de preenchimento, 

contando quantas companhias preencheram cada matriz.  

Ao preencher uma matriz, uma companhia poderia preencher: 

Todas as células: este é o caso ideal, que permitiria o maior número de inferências com a 

maior confiabilidade. Contudo, poucas empresas preencheram poucas matrizes dessa 

maneira. Isto é visível na coluna Completo na tabela abaixo. 

Apenas as células com totais: como mencionado, algumas empresas não puderam ou 

preferiram não fornecer dados sobre alguns recortes. Nestes casos, pedia-se que a 

respondente fornecesse ao menos o número total daquele dado. Por exemplo: na matriz que 

pedia a quantidade de colaboradores, de acordo com nível hierárquico, gênero, e etnia, caso a 

empresa não discriminasse em seu banco de dados por etnia, ela poderia preencher apenas o 
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“total de homens” e o “total de mulheres” para cada nível hierárquico. Tais casos formam a 

coluna Apenas totais, abaixo. 

Nenhuma célula: caso a companhia deixasse todos os campos da matriz como “NT” ou 

variações, consideramos que ela Não preencheu a matriz. 

Algumas células: os outros casos não incluídos acima compreendem as empresas que 

preencheram a matriz parcialmente (coluna parcial). Isto inclui, por exemplo, desde 

companhias que preencheram apenas os dados relativos a (usando o exemplo do item b 

acima) a alguns níveis hierárquicos, ou que preencheram apenas a coluna de “homens negros” 

e não a de “mulheres negras”, etc. Apesar dessa variação, em geral é possível realizar algumas 

inferências a partir das matrizes preenchidas desta forma. 

A tabela abaixo exibe tais valores. A lista completa dessas matrizes encontra-se abaixo, com 

cada variável relevante coletada em negrito e o recorte amostral aplicável em itálico. A coluna 

preenchimento mostra quantas companhias responderam cada uma das matrizes das formas 

descritas acima. As linhas em rosa indicam matrizes não utilizadas na presente análise devido à 

baixa representatividade da amostra coletada: as companhias que preencheram essas matrizes 

não estavam em número suficiente para realizarmos inferências estatísticas relevantes a partir 

delas. 

 

 

Matriz 

Preenchimento 

Apenas 

totais 

Completo Não 

preencheu 

Parcial 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de 

acordo com nível hierárquico, gênero, e etnia 
0 13 10 66 

Preencher com a quantidade de colaboradores, de acordo 

com nível hierárquico, gênero e faixa etária 
0 14 10 65 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de 

acordo com o vínculo de colaboração, gênero e cor/etnia 
8 17 23 41 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de 

acordo com a jornada de trabalho (ou utilização de políticas 

de trabalho flexível), gênero e cor/etnia 

3 22 33 31 
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Preencher com a quantidade de colaboradores, de acordo 

com a jornada de trabalho (ou utilização de políticas de 

trabalho flexível), gênero, e tipo de cargo 

1 13 22 53 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as por nível 

educacional mais avançado que já cursou, gênero e 

cor/etnia 

5 38 32 14 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as por nível 

educacional mais avançado que já cursou, gênero e faixa 

etária 

2 38 29 20 

Preencher com quantidade de contratações e desligamentos 

voluntários e involuntários, por gênero e faixa etária: 
15 37 28 20 

Preencher com a quantidade de colaboradores que 

deixaram a empresa voluntariamente no último exercício, 

de acordo com principais motivos para a saída, gênero e tipo 

de cargo 

0 18 57 14 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de 

acordo com tempo de permanência na empresa, gênero e 

raça/etnia 

17 43 24 5 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as 

capacitados/as ou treinados/as, de acordo com o tipo de 

capacitação ou treinamento, gênero e cor/raça 

3 19 51 16 

Preencher com a quantidade de colaboradores capacitados 

ou treinados, de acordo com o tipo de capacitação ou 

treinamento, gênero e tipo de cargo 

1 21 39 28 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de 

acordo com a situação quanto a maternidade ou 

paternidade, gênero e cor/raça 

5 19 46 19 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as em 

relação ao estado civil, por gênero e cor/raça 
2 20 39 28 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as em 

relação ao estado civil, por gênero e tipo de cargo 
3 6 34 46 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as em 

relação ao número de filhos, por gênero e tipo de cargo 
10 12 39 28 
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Preencher com a quantidade de colaboradores/as relativa a 

cada cada categoria acerca da avaliação das oportunidades 

da empresa, em relação a gênero e cor/raça 

3 14 66 6 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as relativa a 

cada cada categoria acerca da avaliação das oportunidades 

da empresa, em relação a gênero e tipo de cargo 

0 0 75 14 

Preencher com a quantidade de integrantes do conselho de 

administração, por gênero, cor/raça e faixa etária 
5 30 40 14 

Preencher com a quantidade de integrantes do conselho de 

administração, por gênero e tipo de formação (considerar 

graduação) 

0 28 43 18 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as com 

deficiência, de acordo com nível hierárquico, gênero, e tipo 

de deficiência 

1 13 36 39 

Preencher com a quantidade de colaboradores/as trans na 

empresa, de acordo com nível hierárquico e identidade de 

gênero 

0 8 78 3 

Tabela 2 – Preenchimento de matrizes de dados demográficos 

 

Composição da nota utilizada no ranking 

Para que fosse possível medir de forma simples o desempenho das empresas respondentes, 

bem como para atender aos fins pretendidos pela proposta do Guia de Mulheres na Liderança, 

elaboramos uma metodologia para a atribuição de notas para cada uma das respondentes. 

Com as notas, foi possível a elaboração de um ranking das melhores empresas no tema de 

mulheres na liderança.  

Tivemos como objetivo contemplar na composição das notas tanto (i) a presença e 

formalização de práticas, processos e políticas de equidade de gênero; quanto (ii) a presença 

efetiva de mulheres em cargos de alta gestão e liderança. Por isso, decidimos que 50% da nota 

final seria composta pela pontuação obtida em perguntas sobre políticas, práticas e processos 

e os outros 50% seriam calculados a partir dos dados demográficos fornecidos pela empresa.  
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Sendo assim, a nota final pode ser expressa pela seguinte fórmula: 

 

NF = NP + ND 

Na qual: 

NF = nota final 

NP = nota em políticas, processos e práticas 

ND = nota em dados demográficos 

 

Nota em políticas, processos e práticas (NP) 

A nota em políticas, processos e práticas (NP) foi obtida a partir da soma bruta de pontuações 

atribuídas às alternativas de cada uma das questões presentes no bloco intitulado de 

“Identificação de políticas, processos e práticas da empresa quanto a equidade de gênero”. 

Apesar deste questionário ter adotado a divisão em eixos temáticos explicada anteriormente, 

cada eixo tem uma nota máxima diferente. Isto ocorre porque o número de perguntas 

pertencentes a cada um dos eixos varia, assim como o número de alternativas pontuadas. A 

nota máxima em políticas, processos e práticas (NPmax) que uma empresa pode obter no 

questionário é 212,5.  

A seguir, veremos como se deu a atribuição de pontos a cada pergunta utilizada para a 

elaboração desta nota. 

 

Atribuição de pontos 

A maioria das questões (cerca de 80% delas) seguia um roteiro similar: continha uma pergunta 

sobre a atuação da empresa em relação a alguma política, com entre 5 a 8 respostas possíveis; 

sendo que a penúltima resposta contemplava a possibilidade de a empresa possuir políticas 

diversas às listadas nas alternativas (“a empresa possui outras políticas”) e a última resposta 

contemplava a inexistência de políticas que abordassem o tópico da pergunta (“a empresa não 

possui esta política”). Para cada resposta possível, foi atribuída uma pontuação em números 

inteiros. Por padrão, cada resposta positiva, no sentido de indicar a presença de determinada 

política recebeu 1 ponto e a ausência de políticas (no exemplo acima, alternativa G) valia 0 

ponto.  
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Como exemplo, veja a pergunta 41 do questionário respondido pelas empresas participantes: 

 

41 - Quais dessas políticas a empresa adota contra discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual a colaboradoras? 
 

A. A empresa possui um processo de acompanhamento ou sindicância, acompanhada de 

mecanismo de feedback, para as reclamações ou denúncias veiculadas pelo canal de 

ouvidoria ou relacionamento 

+1 

B. A empresa garante sigilo e que não haverá represálias àqueles que apresentarem 

reclamações ou denúncias veiculadas pelo canal de relacionamento ou órgão específico 

para avaliar denúncias sobre discriminação de gênero e/ou assédio sexual 

+1 

C. A empresa aborda em seus treinamentos quais tipos de condutas podem ser 

consideradas assédio moral e sexual, bem como discriminação de gênero, 

exemplificando-as 

+1 

D. A empresa inclui e avalia a questão da discriminação de gênero e do assédio sexual dentro 

de seus procedimentos de gestão de riscos estratégicos e reputacionais 

+1 

E. A empresa possui métricas para avaliar o sucesso de seus programas contra a 

discriminação de gênero e o assédio sexual 

+1 

F. A empresa possui outras políticas contra a discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual 

+1 

G. A empresa não possui política contra discriminação de gênero, assédio moral ou assédio 

sexual contra colaboradoras 

0 

Para as perguntas (10) que além de alternativas que poderiam ser assinaladas continham 

também um campo de texto para especificar quais “outras” políticas as empresas possuíam, 

foi atribuído por padrão +1 ponto à empresa.  

No entanto, após revisão, a pontuação foi refinada para incluir também valores intermediários 

(fracionários) ou negativos, de acordo com o impacto que cada política poderia ter para a 

promoção da equidade de gênero na empresa.  

Por exemplo: na pergunta 29, “Quais das seguintes políticas e ações a empresa possui em 

relação à participação de mulheres em conselhos de administração?”, a resposta “A empresa 

não possui tais políticas, por acreditar que ações afirmativas não têm base meritocrática” 

recebeu -1 ponto (um ponto negativo). 



       

 
 23  

Abaixo consta a lista completa de todas as alternativas e respectivas perguntas que receberam 

pontuações diferentes de 1, bem como a justificativa para atribuição de pontuação distinta: 

 

8 - A empresa possui área ou instância (como um comitê, por exemplo) responsável por garantir a 

implementação de ações de promoção da equidade de gênero? 

Não, mas a empresa garante um orçamento mínimo para seus programas de equidade 

de gênero 

Não atribuímos +1 a esta alternativa pois não seria possível atribuir a mesma 

pontuação às empresas que possuem um comitê de equidade de gênero, que é uma 

política mais institucionalizada e às empresas que não possuem comitê ou órgão. 

Contudo, como a existência de orçamento mínimo para os programas de equidade de 

gênero já sinaliza um passo em relação à uma abordagem mais formalizada do tema, 

atribuímos meio ponto. 

+0.5 

20 - A empresa possui quais das seguintes políticas ou ações relacionadas a programas de 

coaching? 

A empresa oferece o programa de coaching apenas a cargos específicos  

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o coaching dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

Os coaches do programa são pessoas externas à empresa (external coaching) 

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o coaching dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

Os coaches do programa são colaboradores/as da empresa (internal coaching) 

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o coaching dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

21 - A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento e accountability de 

programas de coaching? 
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A empresa possui programa de coaching, mas não realiza monitoramento sobre sua 

efetividade 

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o coaching dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

22 - A empresa possui quais das seguintes políticas relacionadas a programas de mentoring? 

A empresa incentiva informalmente o relacionamento de mentoring entre seus/suas 

colaboradores/as 

Não atribuímos +1 a esta alternativa pois não seria possível atribuir a mesma 

pontuação às empresas que possuem um programa de mentoring formalizado e às 

empresas que têm uma abordagem informal. Contudo, como a existência de alguma 

iniciativa de incentivo já sinaliza um passo em relação à uma abordagem mais 

institucionalizada do tema, atribuímos meio ponto. 

+0.5 

A empresa oferece o programa de mentoring apenas a cargos específicos  

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o mentoring dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

A empresa possui programa de mentoring virtual  

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o mentoring dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

A empresa possui programa de peer-to-peer mentoring (entre pessoas do mesmo nível 

hierárquico) 

Trata-se de política que não possui valor intrinsecamente positivo ou negativo para a 

promoção da equidade de gênero na empresa, e por isso não foi pontuada. O objetivo 

da pergunta é qualificar como ocorre o mentoring dentro da empresa, sem implicar 

valoração. 

0 

24 - Como a empresa avalia o desempenho de suas colaboradoras? 

A empresa realiza de outra forma a avaliação de desempenho de seus colaboradores 0 
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Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

28 - Quais das seguintes políticas ou ações a empresa possui em relação à ascensão de mulheres a 

cargos de diretoria (ou vice-presidências)? 

A empresa não possui tais políticas, por acreditar que ações afirmativas não têm base 

meritocrática 

Atribuímos pontuação negativa à esta questão pois diversos estudos comprovam a 

importância das ações afirmativas tanto para o sucesso em geral da própria empresa – 

com ganhos em relação à sustentabilidade de sua performance, exposição a riscos e 

funcionamento do conselho (Rost e Osterloh, 2010; Muller-Kahle e Lewwellyn, 2011; 

Nielsen e Huse, 2010) – quanto para a promoção da equidade de gênero dentro dela 

(Cabo, Gimeno and Escot, 2011). Dessa forma, afirmar que tais ações afirmativas não 

têm base meritocrática significa que a empresa não dá a atenção devida para o 

problema da equidade de gênero, pois não tem consciência da existência de viéses e 

preconceitos que podem impedir as mulheres de chegarem ao topo na mesma 

velocidade e na mesma quantidade do que os homens. 

-1 

29 - Quais das seguintes políticas e ações a empresa possui em relação à participação de mulheres 

em conselhos de administração? 

A empresa não possui tais políticas, por acreditar que ações afirmativas não têm base 

meritocrática 

Atribuímos pontuação negativa à esta questão pois diversos estudos comprovam a 

importância das ações afirmativas tanto para o sucesso em geral da própria empresa – 

com ganhos em relação à sustentabilidade de sua performance, exposição a riscos e 

funcionamento do conselho (Rost e Osterloh, 2010; Muller-Kahle e Lewwellyn, 2011; 

Nielsen e Huse, 2010) – quanto para a promoção da equidade de gênero dentro dela 

(Cabo, Gimeno and Escot, 2011). Dessa forma, afirmar que tais ações afirmativas não 

têm base meritocrática significa que a empresa não dá a atenção devida para o 

problema da equidade de gênero, pois não tem consciência da existência de viéses e 

preconceitos que podem impedir as mulheres de chegarem ao topo na mesma 

velocidade e na mesma quantidade do que os homens. 

-1 

34 - A empresa adota quais das seguintes medidas de conciliação entre trabalho, família e vida 

pessoal quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as? 
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A empresa realiza o pagamento de todas as horas extras mas não as evita 

Atribuímos pontuação negativa a esta questão pois realizar o pagamento de todas as 

horas extras é apenas a obrigação legal de toda empresa, de acordo com a legislação 

trabalhista nacional, e porque a prática de não evitar horas extras dificulta a 

conciliação entre trabalho, família e vida pessoal dos colaboradores. 

-1 

A empresa evita horas extras, mas não as controla em cargos de gerência intermediária 

para cima 

Não atribuímos +1 a esta alternativa pois não seria possível atribuir a mesma 

pontuação a empresas que evitam sempre horas extras e às empresas que as evitam 

somente para alguns cargos. Contudo, como a existência de alguma iniciativa já sinaliza 

uma tomada de consciência da empresa em relação à importância do tema da 

conciliação entre trabalho, família e vida pessoal, atribuímos meio ponto. 

+0.5 

A empresa analisa caso a caso as demandas dos/as colaboradores/as 

Não atribuímos +1 a esta alternativa pois não seria possível atribuir a mesma 

pontuação às empresas que possuem uma política formal de tratamento desse tipo de 

demanda de seus colaboradores e às empresas que têm uma abordagem informal. 

Contudo, como a existência de alguma iniciativa já sinaliza um passo em relação à uma 

abordagem mais institucionalizada do tema, atribuímos meio ponto. 

+0.5 

35 - Quanto às comunicações com os/as colaboradores/as e o método de trabalho remoto: 

A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho em função da natureza dos negócios da empresa e isso é 

compreendido e praticado sem questionamentos 

Atribuímos pontuação negativa a esta questão pois esta prática desrespeita o horário 

de trabalho acordado com os colaboradores da empresa e dificulta a conciliação entre 

trabalho, família e vida pessoal. 

-1 

A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho mas esta prática é mal recebida pelos colaboradores 

Atribuímos pontuação negativa a esta questão pois esta prática desrespeita o horário 

de trabalho acordado com os colaboradores da empresa e dificulta a conciliação entre 

trabalho, família e vida pessoal. 

-1 
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A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho com anuência tácita de seus colaboradores, que preferem a 

flexibilidade do trabalho remoto e compreendem 

Atribuímos pontuação negativa a esta questão pois esta prática desrespeita o horário 

de trabalho acordado com os colaboradores da empresa e dificulta a conciliação entre 

trabalho, família e vida pessoal. Contudo, por conta dos trabalhadores em tese (pois 

trata-se de anuência tácita) preferirem o trabalho remoto, descontamos apenas meio 

ponto ao invés de um. 

-0.5 

36 - Quais das políticas ou práticas de jornada de trabalho flexível abaixo a empresa adota? 

A empresa adota informalmente práticas de jornada trabalho flexível 

Não atribuímos +1 a esta alternativa pois não seria possível atribuir a mesma 

pontuação às empresas que possuem uma política formalizada de jornada de trabalho 

flexível e às empresas que têm uma abordagem informal. Contudo, como a existência 

de alguma iniciativa já sinaliza um passo em relação à uma abordagem mais 

institucionalizada do tema, atribuímos meio ponto. 

+0.5 

37 - Como e a quem a empresa destina práticas relativas às políticas de jornada de trabalho 

flexível? 

A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para mulheres 

Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

0 

A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para mulheres que 

voltaram de licença-maternidade 

Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

0 

A empresa oferece políticas de jornada de trabalho flexível apenas para 

pais/mães que voltaram de licença maternidade/paternidade 

Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

0 

A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para cargos 

específicos 

Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

0 
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de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

A empresa possui outros critérios para concessão de jornada de trabalho flexível 

Trata-se de pergunta que busca apenas qualificar como ocorrem as políticas de jornada 

de trabalho flexível na empresa, sem implicar valoração. 

0 

 

Com a soma dos pontos obtidos por cada uma das empresas no preenchimento do 

questionário, pudemos comparar quantitativamente e qualitativamente o desempenho de 

companhias em relação a várias políticas ou práticas.  

 

Nota em dados demográficos (ND) 

A nota em dados demográficos (ND) é calculada de forma distinta da NP. Ela é de caráter 

proporcional, e possui um valor máximo 1 – que corresponde ao caso em que a proporção de 

mulheres é igual a 100% em todos os cargos de alta gestão e liderança considerados para fins 

de cálculo da nota – dividido pelo número de cargos. 

Para obtermos a ND, em primeiro lugar calculamos a proporção de mulheres presente em 

cada cargo. Exemplo:  

PMD = NMD 

 NPD 
 

Onde: 

PMD = proporção de mulheres na diretoria 

NMD = número de mulheres na diretoria 

NPD = número de pessoas na diretoria  

 

Após o cálculo das proporções de mulheres nos cargos de diretoria, superintendência e 

gerência, realizamos uma média entre estas proporções. Contudo, como os cargos de 

superintendência frequentemente possuem peso semelhante ou igual ao de gerência, 

decidimos juntá-los em uma categoria, chamada de gerência intermediária. Vejamos, a seguir, 

a fórmula para o cálculo desta nota: 
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ND = PMD + (PMS + PMG) 

        2 
 

Onde: 

ND = nota em dados demográficos 

PMD = proporção de mulheres na diretoria 

(PMS+PMG) = proporção de mulheres na gerência intermediária 

PMS = proporção de mulheres na superintendência 

PMG = proporção de mulheres na gerência  

 

Como a ND pode chegar até um valor máximo de 100%, pois seu caráter é proporcional, para 

fins de cálculo, igualamos estes 100% à NPmax, que tem caráter absoluto e valor de 212,5. 

Sendo assim, a nota máxima em dados demográficos (NDmax) acaba por ser 212,5 também.  

Assim, se NT = NP + ND, logo: 

 

NTmax = NPmax + NDmax 

NTmax = 212,5 + 212,5 

    NTmax = 425 

 

Portanto, a nota total máxima que pode ser obtida por uma empresa no ranking é de 425.  

Explicada a forma de cálculo da nota em dados demográficos, consideramos importante fazer 

ainda algumas observações acerca das escolhas metodológicas presentes na elaboração deste 

cálculo, e as elencamos a seguir:  

1. Valor máximo de 1 (ou 100%): Optamos pelo valor máximo de 100%, e não, por 

exemplo, um valor de 50% (que sinalizaria uma proporção igual de homens e 

mulheres dentro da empresa) por dois motivos principais. Em primeiro lugar, 

um valor de 50% tornaria indetectáveis pela pontuação todas as empresas com 

mais de 50% de mulheres nestes cargos. Em segundo lugar, a consequência da 

não detecção destes valores seria a penalização de empresas ou setores 

majoritariamente femininos. Acreditamos que, dado que mulheres estão fora da 
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vasta maioria dos cargos de gestão e liderança ao redor do Brasil e do mundo1, 

seria injusto dar uma pontuação menor a estas empresas e setores, pois elas 

promovem a inserção de uma parcela da população normalmente alijada destes 

espaços de poder. 

2. Cargos considerados para a elaboração da nota: Consideramos três dos quatro 

cargos de alta gestão e liderança presentes no questionário: diretoria, gerência e 

superintendência. Desconsideramos apenas os dados de presença de mulheres 

no conselho de administração por duas razões: primeiro, boa parte das 

empresas da amostra são multinacionais (52%), com conselhos fora do Brasil, 

que não se encaixariam no objetivo desta pesquisa (isto é, medir a presença de 

mulheres na liderança no ambiente empresarial brasileiro). Além disso, o cargo 

de conselheiro não é um cargo de carreira dentro da empresa, pois a 

contratação de conselheiros costuma ocorrer lateralmente, de forma distinta do 

que ocorre com os cargos considerados no cálculo dos dados demográficos. 

3. Ausência de cargos quando do cálculo da nota: Quando as respondentes não 

possuem ou o cargo de diretoria ou os cargos de gerência intermediária (isto é, 

gerência e superintendência, juntos), a nota não é dividida por dois. Isso ocorre 

porque a divisão por dois, presente no denominador da fração acima, 

representa a média feita entre duas categorias: diretoria e gerência 

intermediária. Se uma dessas categorias está ausente, faz-se necessário retirá-la 

também do cômputo da média, e assim o valor acaba por ser dividido por um, 

que é a mesma coisa que não ser dividido. A justificativa desta modificação é 

não prejudicar as empresas que não possuem um cargo ou outro, pois, sem 

retirar o cargo inexistente do denominador da fração, a pontuação da empresa 

cai pela metade.  

 

Nota total (NT) 

Explicada a forma de cálculo das notas de políticas, processos e práticas (NP) e em dados 

demográficos (ND), vejamos agora um exemplo de cálculo da nota final de uma empresa:  

 

 

NF = NP + ND, onde: 

                                                           
1 Ver: Silveira (2014) e McKinsey&Company (2017). 
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NP = 111 

ND = 0,9 (de um máximo de 1) 

Regra de três para cálculo da ND (em valor absoluto):     

215,5 -------------- 100% 

x -------------------- 90% 

100x = 90*212,5 

x = 191,25 

Portanto: 

NF = NP + ND 

NF = 111 + 191,25 

NF = 302,25 

 

Nota de corte 

Por fim, vale mencionar que nem todas as notas das empresas são consideradas na 

composição do ranking: há uma nota de corte, aplicável tanto às pequenas quanto às médias 

empresas, de 142. Trata-se de um arredondamento da média das notas de todas as empresas, 

que é de 141,49.  

Se calculada separadamente em relação ao porte das empresas, a média das empresas de 

pequeno e médio porte (isto é, com faturamento de até R$ 500 milhões) é de 139, enquanto a 

das grandes empresas (com faturamento superior a R$ 500 milhões) é de 144. Isto significa 

que o estabelecimento da nota de 142, além de possuir a vantagem de manter um mesmo 

padrão de corte para todas as empresas, não prejudica significativamente nem pequenas nem 

grandes empresas. 
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Panorama da amostra 

Nesta seção, apresentamos um breve panorama do universo de pesquisa, composto pelas 88 

companhias que responderam o questionário. Aqui tratamos essencialmente dos dados de 

identificação das empresas: falamos da distribuição geográfica da amostra, da distribuição das 

empresas nas diferentes categorias presentes neste bloco do questionário (nacionalidade, 

setor, porte etc.), bem como do número de colaboradores. 

Localização das empresas 

A grande maioria das empresas respondentes possui matriz nas regiões Sudeste do país. 

Apenas 5 companhias se encontram no Nordeste; 1 em Brasília (DF), 2 no Paraná e 1 em 

Blumenau (SC). O mapa abaixo permite visualizar esta distribuição: quanto mais densas as 

cores, mais respondentes possuem matrizes naquela região: 

Na região Sudeste a maior concentração de empresas, respectivamente, está nas capitais de 

SP, RJ e MG, com algumas empresas espalhadas pelas regiões interioranas desses estados. 

Mapa 1 – Distribuição das empresas respondentes no Brasil 
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Mapa 2 – Distribuição de empresas respondentes na Região Sudeste 

 

Aproximando-nos da região com a maior concentração - São Paulo, capital -, é possível 

observar que grande parte das empresas deste estado (e mesmo de toda a amostra) tem sua 

matriz localizada na região Oeste-Sul da cidade, nos bairros da Vila Olímpia ou Itaim Bibi. Há 

ainda uma boa concentração de empresas (4) em Alphaville, em Barueri. 2 

 

Mapa 3 – Distribuição de empresas respondentes na cidade de São Paulo 

                                                           
2  Os mapas acima podem ser visualizados em versão interativa no seguinte endereço web: 
http://bit.ly/GPDGExame2017  

 

http://bit.ly/GPDGExame2017
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Distribuição de empresas por categorias 

De acordo com os dados obtidos com as respostas da primeira seção do questionário, os 

respondentes foram classificados e agrupados em 6 categorias. 

 

Controle acionário 

Todas as empresas declararam ser de controle privado.3 

 

Listagem na BM&FBovespa 

A grande maioria (77) das respondentes não está listada na BM&FBovespa. Apenas 11 delas 

estão, como indica o gráfico abaixo [gráfico 1]. 

 

Gráfico 1 – Empresas respondentes listadas na BMFBovespa 

 

Nacionalidade 

Quanto à nacionalidade, houve uma divisão bastante equilibrada na amostra: 48% (43) das 

respondentes declararam ser companhias nacionais, e outros 52% (45) multinacionais:  

                                                           
3 Duas empresas, a Magazine Luiza e o Grupo Angá, declararam possuir participação pública de 26% e 90%, 
respectivamente. Quanto ao Magazine Luiza, isto parece ser um erro: de acordo com a composição acionária da 
empresa, não há qualquer participação pública em suas ações. Não encontramos a mesma informação quanto ao 
Grupo Angá, mas seu pequeno porte (faturamento de até R$ 500mi e 2.100 colaboradores) e o fato de que a 
companhia não está listada na BM&FBovespa parecem indicar que houve aqui também um erro no preenchimento. 
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Gráfico 2 – Nacionalidade das empresas respondentes 

 

Setor 

Uma das principais categorias definidoras das respondentes do questionário é o setor a que 

pertence a empresa. Aos respondentes eram oferecidas algumas opções padrão de setor, 

como Veículos e peças ou Materiais de construção e decoração. As empresas que não se 

encaixavam nas opções padrão podiam informar seu setor manualmente, em um campo de 

texto à parte.  

Este método trouxe dois inconvenientes. Algumas empresas escolheram setores abrangentes 

demais, como Serviços especializados, por falta de um setor mais específico. Foi o caso dos 5 

escritórios de advocacia que responderam o questionário. A representatividade de alguns 

setores mostrou-se questionável: por exemplo, apenas a GM escolheu Veículos e peças. Da 

mesma forma, 23% da amostra optou por informar manualmente seu setor, resultando em 

muitos “setores” com apenas uma companhia. 

Visando solucionar esse problema, realizamos uma redivisão das companhias em novos 

setores (ver Anexo 2), tendo como base as categorias utilizadas pela Exame no Guia 

Sustentabilidade. Esta redivisão permitiu a realização de análises mais acuradas e pertinentes 

com um número mais equilibrado de companhias por setor e a eliminação da categoria outros. 

No gráfico a seguir [gráfico 3], exibimos a distribuição de companhias por setor, utilizando um 

código de cores a ser repetido em todo este relatório.  
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Como é possível observar, trata-se de uma distribuição relativamente homogênea, com uma 

variação de apenas 10% (ou 9 empresas) entre o setor mais representado (Consultoria, com 13 

respondentes) e o menos representado (Varejo, com 4). À exceção de Consultoria, o número 

de companhias por setor varia de 4 a 7 companhias. Ainda assim, é importante levar em conta 

que os dados fornecidos pelas companhias de um “setor” (como categorização utilizada nesta 

pesquisa) não são generalizáveis àquele setor ou indústria como um todo: não só as amostras 

são muito pequenas, como há um viés de seleção intrínseco à amostra, uma vez que a 

participação das empresas foi voluntária. 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição das empresas respondentes dentro dos setores 

 

Porte da empresa (com base no faturamento anual) 

Quanto ao porte, a amostra pode ser dividida em dois grupos: empresas de grande porte, com 

faturamento anual acima de R$ 1 bilhão (46% da amostra) e empresas menores, com 

faturamento de até R$ 500 milhões por ano (35% da amostra). 8 companhias (11% da 

amostra) não divulgam faturamento e, por isso, não puderam ser classificadas com base nesse 

critério. 
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Gráfico 4 – Porte das empresas respondentes 

 

Número de colaboradores 

A distribuição dos respondentes quanto ao número de colaboradores é bastante variada. A 

maioria possui até 10 mil funcionários, mas alguns outliers4 (em especial, a AES Eletropaulo e a 

GE) possuem mais de 200 mil funcionários.  

Para possibilitar a visualização destes dados, elaboramos os gráficos abaixo [gráfico 4]. Ambos 

mostram o número de colaboradores no eixo x-horizontal, e o número de companhias com 

aquela quantidade de colaboradores no eixo y-vertical. Contudo, devido à distorção provocada 

pelos outliers mencionada acima, elaboramos um segundo gráfico, com o número de 

colaboradores em escala logarítmica. Isto permite ver que o maior grupo de companhias (30) é 

aquele que possui entre mil e 10 mil colaboradores. 

                                                           
4 Tecnicamente, outliers são valores que divergem da mediana em mais de dois desvios-

padrão. 
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Gráfico 5 – Distribuição das empresas respondentes quanto ao número total de colaboradores/as 

 

Listagem na BMF&Bovespa x número de colaboradores da 

empresa 

O gráfico da página seguinte permite visualizar o número de colaboradores de cada empresa, 

colorida de acordo com sua listagem na BM&FBovespa. Cada companhia é representada por 

um círculo cujo tamanho é proporcional ao seu número de colaboradores.  

Nele é possível visualizar que as empresas listadas na BMF&Bovespa tendem a ter mais 

colaboradores, em geral, que as empresas não listadas. A exceção, o primeiro ponto do 

gráfico, corresponde ao banco BTG Pactual, que disse ter apenas 2 colaboradores - muito 

provavelmente, um erro de preenchimento. 
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Gráfico 6 – Listagem na Bovespa x número de colaboradores das empresas 

 

 

Nacionalidade x número de colaboradores  

O gráfico abaixo permite visualizar o número de colaboradores de cada empresa, colorida de 

acordo com sua nacionalidade. Cada companhia é representada por um círculo cujo tamanho é 
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proporcional ao seu número de colaboradores. É possível observar que as empresas 

multinacionais tendem a ter mais colaboradores que as nacionais. 

 

Gráfico 7 – Nacionalidade x número de colaboradores 
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Setor x número de colaboradores 

O gráfico abaixo permite visualizar o número de colaboradores de cada empresa, colorida de 

acordo com seu setor. Cada companhia é representada por um círculo cujo tamanho é 

proporcional ao seu número de colaboradores. 

Gráfico 8 – Setor x número de colaboradores 
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Porte x número de colaboradores 

O gráfico abaixo permite visualizar o número de colaboradores de cada empresa, colorida de 

acordo com seu porte (com base no faturamento anual). Cada companhia é representada por 

um círculo cujo tamanho é proporcional ao seu número de colaboradores. 

 

Gráfico 9 – Porte x número de colaboradores 
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Resultados 

Resultados relativos a políticas, processos e práticas 

Nesta seção do relatório, pretendemos apresentar os resultados obtidos a partir das respostas 

fornecidas às perguntas de múltipla pertencentes ao bloco “Identificação de políticas, 

processos e práticas da empresa quanto a equidade de gênero”. Nas páginas a seguir, expomos 

e avaliamos quais políticas foram mais utilizadas pelas empresas, bem como as políticas mais 

interessantes e inovadoras. 

 

Pontuação máxima por eixo temático 

Eixo 
temático 

Atuação 
externa 

Combate à 
discriminação de 

gênero 

Equilíbrio 
trabalho e vida 

pessoal 

Estrutura, 
processos e 
estratégia 

da empresa 

Estímulo à 
liderança 
feminina 

Monitoramento da 
equidade de 

gênero 

Nota 
máxima 

23 49 33.5 20.5 73.5 13 

Tabela 3 – Pontuação máxima por eixo temático 

 

Pontuação média 

No gráfico da página seguinte, a pontuação em cada eixo foi separada entre pontuações 

regulares (cores fortes), e pontuações não-regulares, acima e abaixo da média. O número no 

centro representa a nota média (em porcentagem atingida da pontuação máxima do eixo), e a 

barra central se estende por um desvio padrão para cada lado da média – o desvio padrão 

indica a dispersão das empresas na amostra, ou seja, o quão elas se aproximam ou se afastam 

da média amostral. 
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Gráfico 10 – Nota média das empresas respondentes em cada eixo temático 

 

A partir do gráfico de nota média das empresas, é possível observar que as políticas, práticas e 

processos mais adotados pelas empresas são as de monitoramento, com uma nota média de 

40 de 100%. Logo depois, vemos os eixos de combate à discriminação de gênero, equilíbrio 

trabalho e vida pessoal e estímulo à liderança feminina na faixa dos 30%. Os eixos nos quais as 

empresas tiveram pior desempenho foram os de estrutura, processos e estratégia da empresa 

e de atuação externa, com apenas 30%.  

É notável que, mesmo no eixo no qual as empresas tiveram melhor desempenho 

(monitoramento em prol da equidade de gênero), este desempenho ainda fica abaixo da 

metade da pontuação que poderia ser alcançada. A impressão geral passada pelo gráfico é a 

de que as empresas respondentes não estão muito avançadas em termos de políticas e 

práticas de equidade de gênero, ao menos quando estas estão divididas por eixos. Contudo, 

pelo ineditismo deste estudo, não temos como afirmar isto de forma comparativa, pois não 

encontramos estudos nacionais nem internacionais com escopo e abrangência similares.  

Nota média em políticas por nacionalidade das empresas 

No gráfico abaixo, destaca-se a liderança das empresas multinacionais quanto à presença de 

políticas de equidade de gênero: a diferença entre as notas médias das multinacionais e 

nacionais é de 30,4 pontos. Contudo, é importante frisar que ao contrário do gráfico anterior, 

as notas médias não estão expressas em porcentagens, mas em números absolutos de pontos. 

Tendo isso em mente, fica claro que, por mais que as notas das multinacionais sejam 
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comparativamente altas, ainda assim são bastante reduzidas em relação à nota máxima, que é 

de 212,5 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Nota média em políticas por nacionalidade das empresas 

 

Nota média em políticas por setor das empresas 

Gráfico 12 – Nota média em políticas por setor da empresa 
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Pudemos notar, no gráfico de notas médias por setor, que as médias dos setores se mostram, 

sem exceção, muito baixas se comparadas com a nota máxima de políticas (212,5). Também é 

destacada a disparidade entre os setores com maiores e menores notas: o setor com nota 

mais baixa (serviços), tem uma diferença de 57,4 pontos em relação ao setor com nota mais 

alta (bens de consumo). Os setores que lideram são os de bens de consumo, varejo e química. 

Já os setores com as piores notas são os de serviços, construção civil e infraestrutura e serviços 

de saúde. 

Maior pontuação em políticas  

A tabela a seguir apresenta as dez empresas que obtiveram a maior pontuação total em 

políticas. A classificação completa pode ser verificada no Anexo 6 – Ranking 0: Pontuação por 

políticas, que contém também todas as informações a respeito das notas em cada eixo 

temático e a sua relação com a maior nota que seria possível obter naquele eixo.  

 

Mecânica e eletrônica Schneider Electric 156 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Consultoria Accenture  152 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Agronegócio e setor 

alimentício Coca Cola Brasil 144 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Consultoria Ernst & Young 140 Multinacional De R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões 

Varejo Carrefour Brasil 133 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Química White Martins 133 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Varejo Magazine Luiza 122 Nacional Acima de R$ 3 bilhões 

Bens de consumo Johnson & Johnson 121 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Química Shell Brasil Petróleo 119 Multinacional De R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões 

Bens de consumo Avon Products 118 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Tabela 4 – Empresas com maiores pontuações em políticas, por setor 
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Observando a tabela acima, é visível que a esmagadora maioria das empresas com maior 

pontuação em políticas são multinacionais: apenas uma das dez melhores é brasileira 

(Magazine Luiza), e ela está em sétimo lugar. Metade das empresas são de grande porte, 

possuindo faturamento acima de R$ 3 bilhões (a faixa com o maior faturamento), e as duas de 

menor porte ainda estão na segunda maior faixa de faturamento (de R$ 1 bilhão a R$ 3 

bilhões).  

Podemos concluir que as empresas que estão na vanguarda em políticas de equidade de 

gênero, ao menos dentro da amostra desta pesquisa, são majoritariamente multinacionais de 

grande porte. Os setores mais representados são os de varejo, consultoria, bens de consumo e 

química, cada um com duas aparições neste ranking. 

 

Maior pontuação em políticas por setor 

A tabela a seguir apresenta as empresas que obtiveram a maior pontuação em políticas por 

setor. A classificação completa por setor também pode ser verificada no Anexo 6 – Ranking 0: 

Pontuação por políticas.  

 

Agronegócio e setor 

alimentício 
Coca Cola Brasil 144 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Bens de consumo Johnson & Johnson  121 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Construção civil e 

infraestrutura 

Construtora Mendonça 

Aguiar 
53 Nacional Até R$ 500 milhões 

Consultoria Accenture 152 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Energia AES Tietê 95 Nacional Até R$ 500 milhões 

Farmacêutica 
Zodiac Produtos 

Farmacêuticos S.A 
94 Multinacional Até R$ 500 milhões 
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Instituições 

financeiras 

Zurich Santander Brasil 

Seguros e Previdência S.A 
97 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Jurídico 

Mattos Filho, Veiga Filho, 

Marrey Jr e Quiroga 

Advogados 

94 Nacional Até R$ 500 milhões 

Mecânica e eletrônica Schneider Electric 156 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Química White Martins 133 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Serviços Ticket Serviços 70 Multinacional De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 

Serviços de saúde Saudalys Franchising Ltda 82 Nacional Até R$ 500 milhões 

Tecnologia da 

informação e 

telecomunicações 

IBM 108 Multinacional A empresa não divulga faturamento 

Varejo Carrefour Brasil 133 Multinacional Acima de R$ 3 bilhões 

Tabela 5 – Empresas com maiores pontuações em políticas, por setor 

 

De acordo com esta tabela, os setores cujos “líderes” em política estão na dianteira das 

empresas são os de varejo, química, bens de consumo, consultoria e mecânica e eletrônica. Os 

quatro primeiros setores são os que também se destacaram no ranking anterior de dez 

empresas com maiores pontuações em políticas. Com a divisão por setores, é possível 

observar uma participação maior de líderes nacionais no total: dos quatorze setores presentes, 

quatro são liderados por empresas nacionais (construção civil e infraestrutura, energia, jurídico 

e serviços de saúde). Contudo, eles respondem por quatro das cinco piores notas presentes na 

lista, sugerindo, novamente, que o desempenho nacional em políticas está bastante aquém do 

apresentado por empresas multinacionais. 
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Maiores pontuações por eixo temático 

 
 

Pontuação 

bruta 

Pontuação  

em % 

Atuação externa Coca Cola Brasil 16 69.565217 

Combate à discriminação 

de gênero 
Schneider Electric 38 77.551020 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 
Accenture / Ernst&Young 24 71.641791 

Estrutura, processos e 

estratégia da empresa 
White Martins 18 87.804878 

Estímulo à liderança 

feminina 
Accenture / Schneider Electric 55 74.829932 

Monitoramento da 

equidade de gênero 
Grupo Boticário / Schneider Electric 12 92.307692 

Tabela 6 – Empresas com maiores pontuações em cada eixo temático 

 

Vemos, nesta tabela, que as maiores pontuações por eixo estão nos eixos de monitoramento 

da equidade de gênero, estrutura, processos e estratégia da empresas e combate à 

discriminação de gênero, resultados que nos lembram a análise da nota média das empresas 

por eixo temático: nela, os eixos de monitoramento e combate à discriminação também são os 

dois primeiros, na mesma ordem. Ainda é notável a enorme presença de multinacionais dentre 

as “campeãs” de cada eixo – de seis empresas presentes, somente uma é nacional. Todas elas 

são de grande porte: das seis empresas, quatro têm faturamento acima de R$ 3 bilhões, uma 

não divulga faturamento (Accenture), e outra tem faturamento entre R$ 1 bilhão em R$ 3 

bilhões (Ernst & Young). 
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Correlações entre categorias de empresas e desempenho em 

eixos temáticos 

Nesta seção, é possível visualizar o desempenho das empresas a partir da pontuação obtida 

em diversos eixos temáticos (conjuntos de perguntas) específicos. As seções abaixo exploram 

diferentes divisões das empresas nas diversas categorias tratadas. 

Antes, contudo, é preciso compreender como realizar a leitura dos gráficos abaixo, chamados 

diagramas de extremos e quartis. Este tipo de gráfico exibe a distribuição de um conjunto de 

dados em relação a uma variável qualquer, permitindo ver qual proporção da amostra está 

mais acima ou abaixo da mediana, ou o intervalo mínimo-máximo que contém a amostra. 

A elaboração de um diagrama de extremos e quartis começa dividindo a amostra em quatro 

quartis, cada um contendo 25% dos dados individuais da amostra. Como exemplo, suponha 

que o gráfico abaixo exiba a distribuição do peso em kg de determinada espécie de animal. O 

risco vertical preto indica o intervalo da amostra, e pontos fora do risco preto indicam pontos 

discrepantes (outliers). No caso, o animal mais pesado tem 45 kg, e o mais leve, 15 kg. 

Contudo, por serem discrepantes em relação ao resto da amostra, estes pontos estão exibidos 

à parte. A “caixa” azul divide a amostra (exceto os outliers) nos quatro quartis: a porção do 

risco abaixo da caixa representa os 25% dos animais mais leves (18 a 26 kg), e o risco acima da 

caixa os 25% mais pesados (33 a 42 kg). A caixa contém o 50% “central” dos animais, 

distribuídos em torno da mediana da amostra: ou seja, metade dos animais da amostra possui 

entre 26 e 33 kg. 

 A figura abaixo ilustra o significado de cada elemento visual do gráfico. 

 



       

 
 51  

Nacionalidade x eixos temáticos 

O gráfico abaixo compara os resultados das empresas Multinacionais e Nacionais, de acordo 

com cada eixo. 

Gráfico 13 – Nacionalidade x eixos temáticos 
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Observando-se comparativamente os resultados de empresas multinacionais e nacionais em 

cada eixo temático, é notável que as multinacionais possuem desempenho superior em todos 

os eixos. Exceto nos eixos de atuação externa e de equilíbrio trabalho e vida pessoal (nos quais 

os terceiros quartis das multinacionais ganham por diferenças menores do que 10%), nos 

outros eixos as pontuações das empresas estrangeiras são no mínimo 17% maiores que as 

brasileiras, e chegam até 30% (comparando, novamente, os terceiros quartis). 

 

Setor x eixos temáticos 

Nos gráficos de extremos e quartis abaixo, exibimos a distribuição de empresas, por setor, 

quanto à sua pontuação nos diferentes eixos temáticos de perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Desempenho dos setores no eixo de atuação externa 

 

No eixo de atuação externa, o varejo parece levar a maior vantagem, sendo um dos poucos 

cujo terceiro quartil passou dos 50% de pontuação (junto com os setores de energia e de bens 

de consumo), e o único que o ultrapassou em mais de 10% da pontuação. Vemos também que 

os piores setores no tema são os de construção civil e infraestrutura e serviços de saúde, 

acompanhados de instituições financeiras, jurídico e mecânica e eletrônica. 
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Gráfico 15 – Desempenho dos setores no eixo de combate à discriminação de gênero 

 

No tocante ao combate à discriminação de gênero, novamente o varejo leva vantagem. 

Contudo, desta vez ele é seguido de perto (com uma diferença de 5% entre os terceiros 

quartis) pelo setor de química. Destacam-se também os setores de bens de consumo e 

tecnologia da informação e telecomunicações. Os piores setores, por sua vez, são os de 

construção civil e infraestrutura, serviços de saúde (que também foram os piores em atuação 

externa) e serviços. Vale notar que o desempenho geral dos setores neste eixo é bem melhor 

do que o visto no eixo de atuação externa, com várias empresas ultrapassando (com os 

terceiros quartis) os 50% de pontuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Desempenho dos setores no eixo equilíbrio trabalho e vida pessoal 
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No eixo de equilíbrio trabalho e vida pessoal, os resultados foram melhores do que os obtidos 

na atuação externa, contudo piores do que os obtidos em combate à discriminação de gênero: 

neste eixo, várias empresas chegam perto ou ultrapassam ligeiramente, com seus terceiros 

quartis, os 50% de pontuação. Os setores que se destacaram aqui foram os de consultoria e 

farmacêutica. Novamente, as piores notas ficaram com construção civil e infraestrutura, 

serviços de saúde e serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17– Desempenho dos setores no eixo estímulo à liderança feminina 

 

Já em políticas de liderança feminina, ao contrário do visto no gráfico anterior, os 

desempenhos são bastante discrepantes (o que é bastante claro visualmente) dependendo do 

setor. Os setores que se destacam são os de bens de consumo, química e varejo, que já 

apareceram na liderança em outros eixos. Por último, figuram pela quarta vez os setores de 

serviços de saúde e construção civil e infraestrutura, junto com serviços e jurídico. 

O gráfico seguinte, de estrutura, processos e estratégia da empresa, se mostra bastante 

parecido com o de liderança feminina. Em primeiro lugar, ambos contam com índices de 

desempenho muito discrepantes por setor. Os líderes são os mesmos: bens de consumo, 

química e varejo, seguidos de perto pelas consultorias. Os últimos lugares também 

permanecem: novamente temos construção civil e infraestrutura, serviços e serviço de saúde. 
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Gráfico 18 – Desempenho dos setores no eixo estrutura, processos e estratégia da empresa 

 

Já no gráfico abaixo é possível notar o melhor desempenho dentre os eixos, o que é de se 

esperar dado que a nota média em monitoramento da equidade de gênero é a maior de todas 

(40%). Seis setores alcançaram 65% da pontuação ou mais, o que é inédito em relação aos 

outros eixos, nos quais as maiores pontuações giram em torno de 50%. Os setores que ficaram 

na vanguarda são os de consultoria, varejo e bens de consumo, os quais já apareceram na 

frente em gráficos anteriores. Em último lugar, os onipresentes setores de construção civil e 

infraestrutura, serviços e serviços de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Desempenho dos setores no eixo monitoramento da equidade de gênero 
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Porte x eixos temáticos  

O gráfico a seguir permite observar a distribuição de pontuações nas empresas, separadas pelo 

seu porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Desempenho das empresas, divididas por porte, nos eixos temáticos 
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Desconsiderando as empresas que não divulgam faturamento, pode-se notar que as empresas 

de porte acima de R$ 3 bilhões são líderes em todos os eixos temáticos. Logo depois vemos as 

da faixa de faturamento imediatamente anterior, de R$ 1 bilhão a R$ 3 bilhões. Curiosamente, 

no entanto, as pequenas e médias empresas (PMEs) não são as piores em políticas, o que seria 

de se esperar considerando que as maiores ficam em primeiro lugar: em três dos seis eixos 

elas ganham das empresas com porte entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, em um ocorre 

empate, e apenas nos outros dois elas perdem. Ainda assim, o gráfico sugere uma relação 

entre maior porte das empresas e melhor desempenho em políticas. 

Dez políticas mais adotadas pelas empresas 

 

Gráfico 21 – Dez políticas mais adotadas pelas empresas 

 

No gráfico acima, é possível notar que uma parte significativa das políticas “vencedoras” (três 

das dez) são voltadas a garantir que os processos da empresa sejam equânimes, transparentes 

e neutros inclusive em relação a gênero. Dentre estes processos, destacam-se o de seleção e o 

de avaliação de desempenho. No geral, são políticas importantes para a garantia da equidade 

de gênero, mas que não são estritamente ligadas a este valor de equidade, podendo simbolizar 

outras preocupações (por exemplo, com a transparência dos processos da empresa). As outras 

sete políticas, por sua vez, têm a equidade de gênero como valor central.  Há também a 

preocupação com a questão do assédio sexual e da discriminação de gênero, a qual aparece 

em três políticas.  
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Gráfico 22 – Dez políticas mais adotadas pelas empresas nacionais 

 

Nas empresas nacionais, o cenário é semelhante: três das dez políticas podem sinalizar outras 

preocupações além da equidade de gênero, enquanto sete das dez políticas possuem um foco 

mais específico em equidade de gênero. Duas políticas são “vencedoras” só dentre as 

empresas nacionais: oferecimento de feedback para quem faz denúncias no canal de 

relacionamento da empresa e a inserção da equidade de gênero na agenda/pauta da alta 

liderança da empresa. 

 

Gráfico 23 – Dez políticas mais adotadas pelas empresas multinacionais 
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No caso das empresas multinacionais, também há uma presença maior de políticas com foco 

mais específico em equidade de gênero, com novamente sete de dez políticas deste tipo. 

Outras duas políticas são “vencedoras” só nas empresas multinacionais: consideração 

equânime de homens e mulheres no planejamento sucessório e estímulo à participação de 

colaboradoras em programas de capacitação e treinamento. 

Dez políticas mais adotadas por eixo temático 

 

 

Gráfico 24 – Dez políticas mais adotadas no eixo “atuação externa” 

 

No eixo de atuação externa, é possível notar que poucas políticas são voltadas ao 

relacionamento com a cadeia de valor das empresas (apenas duas) e apenas uma tem caráter 

de sanção (política de rescisão com parceiros que violam a equidade de gênero). No geral, a 

atuação externa se dá mais ligada a um diálogo mais amplos com stakeholders, como o poder 

público. Duas das iniciativas são de caráter mais ligado à responsabilidade social da empresa 

(capacitação ou reconhecimento de empresárias para promoção do empreendedorismo 

feminino e investimento em projetos sociais relacionados à equidade de gênero). 

No eixo de combate à discriminação de gênero, ganham destaque políticas que sinalizam, 

como afirmamos anteriormente, não necessariamente uma preocupação com equidade de 

gênero, e sim com transparência, formalização, clareza e justeza dos processos em geral. Seis 

das dez políticas são deste tipo. Outras três políticas dão atenção à questão da discriminação 

de gênero e do assédio sexual.  
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Gráfico 25 – Dez políticas mais adotadas no eixo “combate à discriminação de gênero” 

 

Nas políticas de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ganham destaque as políticas ligadas a 

funções de cuidado desempenhadas pelos colaboradores da empresa, as quais respondem por 

metade das dez políticas mais adotadas. As políticas de trabalho flexível mais adotadas são 

flextime e teletrabalho, e duas das políticas sinalizam preocupação com limites da realização 

de horas extras. 

Gráfico 26 – Dez políticas mais adotadas no eixo “equilíbrio trabalho e vida pessoal” 
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Quanto ao eixo “estruturas, processos e estratégia da empresa”, vemos uma ênfase na 

equidade de gênero pautada pela liderança, que é uma política adotada por mais da metade 

das empresas respondentes. Também é significativo que uma boa parte das empresas 

(43,82%) tenha uma abordagem mais casuística e menos sistemática em relação à equidade de 

gênero, o que pode se relacionar ao baixo desempenho geral das respondentes nas notas 

relativas a políticas. É notável também o baixo número de empresas com área dedicada à 

equidade de gênero: apenas cerca de 35% do total.  

Gráfico 27 – Dez políticas mais adotadas no eixo “estruturas, processos e estratégia da empresa” 

 

Já o gráfico a seguir, referente ao eixo “estímulo à liderança feminina”, destacam-se as 

políticas de avaliação de desempenho, que são cinco das dez políticas mais adotadas e 

respondem pelos quatro primeiros lugares. As políticas de coaching, por sua vez, respondem 

por mais duas políticas. Além disso, há duas sobre capacitação e treinamento de 

colaboradoras, e uma sobre inclusão equitativa de mulheres no planejamento sucessório. 

Novamente, há uma predominância de políticas (sete de dez) que não necessariamente 

sinalizam uma preocupação específica com valores de equidade de gênero. 
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Gráfico 28 – Dez políticas mais adotadas no eixo “estímulo à liderança feminina” 

 

 

Gráfico 29 – Dez políticas mais adotadas no eixo “monitoramento em prol da equidade de gênero” 

 



       

 
 63  

No eixo de monitoramento em prol da equidade de gênero, assumem destaque as métricas 

referentes às mulheres na gerência intermediária, as quais são adotadas por mais de 50% das 

empresas respondentes. No geral, estas políticas de monitoramento assinaladas pelas 

empresas têm um foco bastante específico em gênero, com apenas uma política no gráfico 

que poderia sinalizar outros objetivos (“pesquisas sobre satisfação dos colaboradores quanto 

ao relacionamento no trabalho”). 

Resultados relativos a mulheres e interseccionalidades 

Nesta seção do relatório, pretendemos apresentar os resultados obtidos a partir das respostas 

fornecidas às perguntas abertas pertencentes ao bloco “Mulheres e interseccionalidades”. Nas 

páginas a seguir, expomos e avaliamos quais políticas foram mais utilizadas pelas empresas, 

bem como as políticas mais interessantes e inovadoras. 

 Antes dessa exposição, vale a pena observar o gráfico abaixo, elaborado com o objetivo de 

fornecer um breve panorama sobre a adoção de políticas relativas às vulnerabilidades 

específicas de mulheres de etnias não-brancas, lésbicas, trans (transexuais, travestis e 

transgêneras), bem como de mulheres com deficiência. 

 

Gráfico 30 – Políticas e práticas em gênero e interseccionalidades 

 

É possível observar, a partir do gráfico acima, que a adoção de políticas de gênero e 

interseccionalidade ainda é bastante incipiente para as empresas que preencheram os 
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questionários. A presença de alguma política de interseccionalidade, para os quatro 

marcadores sociais da diferença aqui analisados, fica na faixa dos 20%, que é um valor 

bastante reduzido. Vejamos, a seguir, quais foram as políticas narradas pelas respondentes.  

 

Mulheres não brancas 

Dos 88 respondentes ao questionário, apenas 18 declararam possuir algum tipo de política que 

contemplava a inclusão e/ou ascensão de mulheres não-brancas. Analisadas as respostas, 

constatou-se que para 6 respondentes, suas políticas limitavam-se à inclusão do valor de não-

discriminação baseada em raça e gênero em seus códigos de conduta ou similares e, para 

outro, suas ações se limitavam a projetos de responsabilidade social externos à empresa. 

Considerando as particularidades das políticas descritas pelos respondentes, foram apenas 11 

respondentes que descreveram políticas estruturadas especificamente para a inclusão, 

qualificação e ascensão de mulheres não-brancas dentro da empresa. Pode-se concluir, de 

modo geral, que são poucas as empresas que reconhecem que mulheres não-brancas 

possuem demandas específicas e que políticas voltadas a mulheres em geral podem não ser 

suficientes para promover a ascensão de mulheres não-brancas.  

Ausência de políticas e vieses inconscientes 

Um respondente mostrou-se um ponto fora da curva, pois descreveu que embora não tenha 

uma política escrita, pela sua história e público-alvo (mulheres com cabelos crespos e 

cacheados) acabou por atrair colaboradoras não-brancas, que hoje compõem 70% do seu 

pessoal. 5 

Chama a atenção, por outro lado, que 6 empresas tenham justificado o fato de não possuírem 

políticas específicas voltadas a mulheres não-brancas afirmando que acreditam que todas e 

todos são incluídos naturalmente (“a empresa não tem tabu”)6 e que a raça ou etnia do 

indivíduo não tem qualquer impacto positivo ou negativo na contratação ou progressão na 

carreira dentro da empresa7. Estas respostas expressam a visão de que políticas gerais que não 

                                                           
5 “Sim. Pela característica, história do negócio e o público-alvo acabamos atraindo candidatas que se identificam 
com a proposta de valor do Beleza Natural. Cerca de 70% das nossas colaboradoras já eram nossas clientes e 
apaixonadas pela marca.” 
6 “Não. Aqui todas e todos são incluídos naturalmente. Não temos tabus.” 
7 “Não; acreditamos que a etnia não tenha qualquer impacto, positivo ou negativo, no crescimento profissional 
dentro da empresa.” / “Entendemos que não fazemos diferenciação por sexo, raça, cor, etc...”. 
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façam distinção de cor ou raça são suficientes para promover a inclusão e a progressão 

equitativa de todos os/as colaboradores/as, com base no mérito8.  

Nesse sentido, dois posicionamentos chamaram a atenção. Uma empresa declarou que, por 

acreditar em meritocracia, embora não possua no momento políticas específicas para 

mulheres não-brancas, trabalhava para mitigar vieses inconscientes em todos os níveis da 

empresa.9 Além disso, uma empresa do setor de produtos farmacêuticos que afirmou que 

embora não adote políticas dirigidas especificamente para mulheres não-brancas, adotava 

“políticas e práticas claras de acesso a todos(as), no que refere-se a inclusão, desenvolvimento 

e ascensão, respeitando  cor, raça, deficiência, orientação afetiva e identidade de gênero, e, 

monitoramos para garantir que ocorra como cultura e não como obrigatoriedade.”.  

Políticas 

No nosso universo de 88 respondentes, apenas 9 possuíam políticas estruturadas voltadas ao 

recrutamento e ascensão de mulheres não-brancas. Por estruturadas entende-se políticas que 

vão além da inclusão da não-discriminação baseada em raça e etnia nos valores corporativos, 

código de conduta da empresa ou similares (6)10. Foram diversas as iniciativas descritas pelos 

respondentes que afirmaram adotar políticas afirmativas para mulheres não-brancas.  

Monitoramento 

A política de monitoramento do número de funcionários por gênero, raça e cargo, com 

detalhamento a respeito de promoções, salários, etc. foi indicada por apenas um 

                                                           
8 “Não. Nossos processos e políticas são igualmente aplicadas a todos os nossos funcionários: homens, mulheres, 
negros e brancos.” / “Nossa política é muita clara aos colaboradores, se tiver méritos para evoluir de cargo a pessoa 
será promovida. Não fazemos distinção de etnias de pessoas por causa da cor.” / “A “Igualdade de oportunidades” 
na Promon é caracterizada por proporcionar a todos os profissionais o mesmo tratamento e condições de trabalho 
sem distinção de aparência, condição física ou de saúde, cor, estado civil, gênero, idade, língua, nacionalidade, 
opinião política ou de outra natureza, origem social, orientação sexual, raça, religião ou qualquer outra condição 
não ligada à estrita competência profissional.” / “Não, a cia baseia-se no respeito à individualidade e na 
meritocracia, fundamentos do Nosso Credo:  "Somos responsáveis para com nossos empregados, homens e 
mulheres que conosco trabalham em todo o mundo. Cada um deve ser considerado em sua dignidade e reconhecer 
seus méritos. Eles devem sentir-se seguros em seus empregos. A remuneração deve ser justa e adequada e o 
ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro. Devemos ter em mente maneiras de ajudar nossos empregados a 
atender às suas responsabilidades familiares. Os empregados devem sentir-se livres para fazer sugestões e 
reclamações. Deve haver igual oportunidade de emprego, desenvolvimento e progresso para os qualificados. 
Devemos ter uma administração competente, e suas ações devem ser justas e éticas.” / “Não. Na verdade adotamos 
como cultura e comportamentos aceitáveis não ter nenhum tipo de preconceito, seja por raça, cor, sexualidade, ou 
de qualquer tipo. Assim, não há um plano de ação somente para mulheres mas sim considerando toda a nossa 
população e contra qualquer tipo de descriminação. (sic) ”  
9 “A Whirlpool acredita em meritocracia e trabalha para que os vieses inconscientes sejam mitigados em todos os 
níveis da companhia. Neste momento não há uma política específica para mulheres de etnias não brancas.” 
10 “Em nosso codigo de conduta prevê a não discriminização de qualquer pessoa ligada a genero, etnia ou 
orientação sexual.” / “Sim. Código de conduta” / "Código de conduta da empresa” / “Sim. Conforme Politica Social 
no item d: "preocupações especiais, não discriminação e proteção a todas as minorias, exemplo: étnicas, 
religiosas...Ambos os grupos em condições não-dominantes na sociedade em que vivem e as suas culturas.." 
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respondente11, mas implicitamente12 ficou claro que ao menos mais um respondente a 

adotava.  

Grupos de afinidade 

Grupos de afinidade foram apontados por 2 respondentes, sendo que para um deles, esta foi a 

única política direcionada para a inclusão de não-brancos. Trata-se de uma política empresarial 

baseada na criação de networking entre funcionários com algum traço comum.  

Treinamentos de diversidade para funcionários 

Treinamentos presenciais e online de funcionários sobre diversidade e vieses inconscientes 

foram apontados como políticas de inclusão por 2 respondentes. Um deles destacou o 

oferecimento de um curso presencial de liderança inclusiva para 286 líderes da empresa no 

país. Outro, destacou que em todos os seus treinamentos, convenções e orientações aos 

colaboradores adota práticas que consideram vulnerabilidades das mulheres relacionadas a 

sua etnia, além de orientação sexual e deficiência. 

Ferramentas de denúncia de racismo com proteção de anonimato 

Um respondente relatou que possui ferramentas de denúncia de racismo com proteção de 

anonimato dentro da empresa.  

Mentoring direcionado 

Dois respondentes afirmaram adotar programas de mentoring por executivos da empresa para 

acompanhar e impulsionar a carreira de funcionários negros. 

Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial 

Um respondente afirmou ser signatário da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que 

reúne, segundo seu manifesto, “empresas comprometidas com a igualdade de oportunidades e 

com o tratamento justo a todas as pessoas, rejeitando práticas de discriminação racial que 

possam afetar o desenvolvimento das pessoas, dos negócios e da sociedade”. As empresas 

signatárias reconhecem as desigualdades étnico-raciais e de gênero da sociedade e se 

comprometem erradicar as práticas de discriminação racial em suas organizações, promover o 

valor da diversidade em suas ações, tornarem-se ambientes inclusivos, respeitosos e plurais e 

aproximar a sua composição da composição étnico-racial da sociedade. 

                                                           
11 “Monitoramos os números de funcionários/as por gênero, raça e cargo, monitorando também questões como 
promoção, salário, etc. Recentemente fizemos um censo interno para incentivar autodeclaração racial, mas ainda 
não temos os resultados.” 
12 Ao relatar a porcentagem de funcionárias negras e o crescimento das promoções e contratações de funcionárias 
negras após a implementação de suas políticas internas. 
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Por conta desse compromisso, esta empresa afirmou buscar abrir oportunidades para o 

desenvolvimento de mulheres negras e relatou que 90% das suas vagas de jovem aprendiz são 

preenchidas por mulheres negras, com o intuito de desenvolvê-las para ascender para outras 

posições. 

Cursos de capacitação interna voltados para funcionários negros 

Um respondente afirmou oferecer cursos de inglês para funcionários contratados por meio da 

parceria com a ONG Empodera. Segundo a empresa, o curso visa a derrubar uma das principais 

barreiras para o desenvolvimento desse grupo no mercado corporativo, conforme têm 

apontado discussões realizadas em fóruns sobre diversidade como a Coalizão Empresarial para 

Equidade Racial e de Gênero.  

Mesas redondas sobre ascensão de carreira com executivos negros da 

empresa 

Um respondente relatou promover mesas redondas sobre ascensão de carreira com seus 

executivos negros 

Grupos de discussão para ascensão e inclusão de etnias não-brancas 

Duas empresas relataram possuir um grupo dentro da empresa com a finalidade de entender e 

superar as principais barreiras para inclusão de indivíduos de etnias não brancas. 

Cadeia de talentos (talent pipeline) 

Um respondente relatou que adota um programa de talento pipeline, mas não forneceu 

maiores detalhes. 

Workshops de empoderamento feminino voltado a etnias não-brancas 

Um respondente relatou que, em adição aos workshops de empoderamento feminino voltados 

em geral para suas funcionárias mulheres, ofereceria dois workshops voltados especialmente 

para mulheres de etnias não-brancas. 

Parcerias com instituições e consultorias especializadas voltadas ao 

recrutamento de indivíduos não-brancos 

Uma iniciativa apontada por um respondente foi a parceria com a ONG Empodera, cujo foco é 

a intermediação e a capacitação de jovens talentos negros por empresas. A parceria 

proporciona a identificação e contratação de jovens funcionárias negras, acompanhamento de 

carreira com foco em palestras de comportamento e posicionamento profissional e uma 

plataforma de ensino e preparação para jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. 

Além disso, a parceria contempla o planejamento de carreira desses funcionários. 
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Bolsas de estudos para jovens negros 

Um respondente relatou oferecer, em parceria com o instituto Educafro, 10 bolsas de estudos 

universitárias para jovens afrodescendentes, que compreendem além da mensalidade, o 

transporte, material didático e alimentação.  

Prêmios de reconhecimento pelo trabalho e tratamento diferenciado 

Um respondente afirmou adotar uma política de premiação pelo trabalho e tratamento 

diferenciado para mulheres não-brancas, mas não forneceu maiores detalhes. 

Ações no âmbito de Comitês de Diversidade e Responsabilidade Social 

Dois respondentes relataram ações promovidas fora da empresa como políticas voltadas para 

a inclusão de mulheres não brancas, como oficinas de capacitação e geração de renda e 

empoderamento de mulheres em situação de rua, abrigadas em casas de amparo e refugiadas. 

Embora interessantes, estas ações não são entendidas como políticas empresariais. 

 

Mulheres lésbicas 

Dos 88 respondentes ao questionário elaborado pelas pesquisadoras, apenas 25 declararam 

possuir algum tipo de políticas que contemplavam mulheres lésbicas. Essas políticas, na 

verdade, eram direcionadas para pessoas LGBT em geral. Analisadas as respostas, constatou-se 

que para 2 respondentes, suas políticas limitavam-se à inclusão do valor de não-discriminação 

baseada em orientação sexual em seus códigos de conduta ou similares.  

Políticas 

Grupos de afinidade 

A maioria absoluta (10) dos respondentes que descreveram políticas voltadas para 

funcionárias lésbicas, afirmaram que adotam a política de grupos de afinidade de funcionários 

LGBT. Uma delas afirmou que esse grupo é aberto a aliados.  

Treinamentos sobre diversidade sexual para funcionários 

Treinamentos como palestras, dinâmicas e eventos de conscientização sobre diversidade 

sexual para os funcionários foram apontados como políticas de inclusão por 4 respondentes. 

Um deles destacou que em todos os seus treinamentos, convenções e orientações aos 

colaboradores adota práticas que consideram vulnerabilidades das mulheres relacionadas a 

sua orientação sexual. 
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Semana da diversidade 

Uma empresa afirmou promover uma semana da diversidade, que contempla a diversidade 

sexual. 

Ferramentas de denúncia de homofobia  

Três respondentes relataram possuir ferramentas de denúncia de homofobia. Um deles, por 

meio de um canal direto com a diretoria, outro, por uma via com proteção de anonimato 

dentro da empresa.  

Mentoring 

Duas empresas afirmaram adotar um programa de mentoring para funcionários LGBT. 

Benefícios para parceiros LGBT 

Um respondente afirmou que em sua empresa, casais homoafetivos usufruem, 

independentemente de formalidades de casamento, dos mesmos benefícios que casais hétero 

(plano de saúde, licenças maternidade/paternidade, seguro de vida). 

Fórum de empresas e direitos LGBT 

Seis respondentes afirmaram ser participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que 

reúne companhias comprometidas em fortalecer a cultura da diversidade. Duas delas 

destacaram a sua nomeação para compor comitê gestor do Fórum. 

Realização de grupos focais 

Uma empresa relatou a realização de grupos focais com objetivo de entender as principais 

barreiras do público LGBT na empresa. 

Grupos de discussão para inclusão de funcionários LGBT 

Três empresas relataram a existência de grupos de funcionários gays e lésbicas voluntários que 

se reúnem para discutir práticas para promover condições favoráveis a diversidade sexual e a 

igualdade em seu ambiente de trabalho, visando a promover um ambiente de trabalho em que 

as pessoas possam ser elas mesmas. Segundo uma delas, o grupo atua em três frentes 

(Cultura, Engajamento e Expansão) e também funcionam como um meio de integrar as 

pessoas e como uma rede de relacionamento para criar novas iniciativas. Segundo outra, são 

desenvolvidas estratégias e ações com foco na compreensão de suas expectativas pessoais e 

perspectivas profissionais e o grupo se reúne periodicamente com o Comitê para revisar metas 

e planejamentos de carreiras. 
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Banco de talentos LGBT 

Um respondente afirmou ter adotado políticas para a identificação de um banco de talentos 

LGBT. 

Monitoramento 

Um respondente afirmou ter feito um recenseamento sem identificação dos funcionários 

LGBT. 

Comunicação inclusiva aos funcionários LGBT 

Três empresas afirmaram adotar comunicações internas visando a passar a mensagem de 

estar aberta à diversidade sexual de seus funcionários e reforçar a relevância de não 

discriminar, eliminar barreiras, promover equidade, compor equipes com pluralidade e 

proporcionar cooperação. 

Contratação de jovens aprendizes LGBT 

Uma empresa relatou como política a contratação de jovens aprendizes LGBT. 

Grupo de trabalho com foco na inclusão de pessoas LGBTQ 

Uma empresa afirmou ter um grupo de trabalho que se dedica especialmente à inclusão de 

pessoas LGBTQ, com foco em diagnóstico e ações, visando a identificar e combater as 

principais barreiras para inclusão do público LGBT.  

Engajamento do presidente da empresa 

Uma empresa relatou que o próprio presidente da empresa tem se engajado abertamente 

com a causa LGBT. 

 

Mulheres trans (travestis, transexuais e transgêneras) 

Dos respondentes que afirmaram adotar práticas e políticas (16) para mulheres trans, a maior 

parte (12) apresentaram políticas direcionadas a colaboradores LGBT em geral, sem recorte 

específico para a questão trans. Como a pergunta visava abarcar apenas aquelas políticas 

específicas e estas políticas direcionadas a indivíduos LGBT em geral já foram analisadas, estas 

não serão incluídas nessa análise.  

Apenas 3 respondentes possuíam políticas direcionadas especificamente para a inclusão de 

pessoas trans. Um respondente, apesar de não ter descrito uma política específica, relatou a 

participação do RH da empresa na facilitação do processo de transição de uma colaboradora 
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dentro da empresa. Outro respondente, embora tenha afirmado não ter políticas ou práticas, 

afirmou ter interesse em contratar mulheres trans. 

Além dos respondentes que justificaram a ausência de políticas por acreditarem que os valores 

meritocráticos dão conta de incluir todas as mulheres (3), chama a atenção também o discurso 

de uma empresa, que apesar de não ter políticas direcionadas à ascensão e inclusão de 

mulheres trans, afirmou “Por ser uma empresa de beleza, a orientação sexual é bastante 

aberta. Temos inclusive uma porta-voz da marca transgênera”, por duas razões. Primeiro, o 

fato de a empresa entender que ter uma porta-voz trans de sua marca pode ter um impacto 

interno na empresa. Embora seja positiva para a sociedade uma estratégia de marketing 

inclusiva, pelo fato de esta se direcionar ao mercado consumidor e não ao mercado de 

trabalho ou a seus colaboradores, não é possível dizer que esta seja uma política de inclusão e 

ascensão que leve em conta as vulnerabilidades específicas das mulheres trans. 

Segundo, pelo fato de a resposta usar como sinônimos os conceitos de “orientação 

afetiva/sexual” e “identidade de gênero”. Como essa confusão apareceu também nas 

respostas de 10 outros respondentes, talvez caiba revisitar esses dois conceitos definidos em 

nosso glossário:  

Identidade de gênero: A identidade de gênero é a “dimensão da 

identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona 

com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se 

traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o 

sexo atribuído no nascimento”. 

Orientação sexual: A orientação sexual diz respeito ao gênero ou aos 

gêneros pelo(s) qual(is) cada pessoa se atrai. As orientações sexuais 

mais comuns são a heterossexual (atração por pessoas de gênero 

distinto), a homossexual (atração por pessoas do mesmo gênero), e 

bissexual (atração por pessoas do mesmo gênero e de gênero 

distinto). 

 

Como vemos, trata-se de conceitos diversos que, por possuírem implicações diversas no dia-a-

dia do colaborador, merecem tratamento distinto.  

Enquanto a orientação afetiva de um colaborador pode ser protegida dentro de uma esfera de 

intimidade na empresa, a identidade de gênero de uma colaboradora desempenha um papel 
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em todos os seus contatos e relacionamentos profissionais e sociais. Por isso, é de suma 

importância que a empresa reconheça o direito da colaboradora trans de poder usar seu nome 

social em sua comunicação interna, e-mail institucional, crachá, etc. para evitar que a 

colaboradora seja submetida à prática vexatória de ter de usar um nome que não corresponde 

à sua identidade de gênero. Essa prática já é reconhecida para funcionários públicos da 

administração federal (ex: Decreto Federal nº 8.727/2016), estadual (ex: Decreto Estadual de 

São Paulo nº 55.588/ 2010) e municipal (ex: Decreto Municipal de São Paulo nº 57.559/2016). 

Igualmente, é importante que ela não seja constrangida ao usar o sanitário correspondente a 

sua identidade de gênero, independentemente de mudança de sexo, por exemplo. 

Políticas 

Workshop de empoderamento feminino com palestrantes trans 

Uma empresa afirmou que uma prática adotada para promover a inclusão de mulheres trans 

Parceria com site com foco na inserção de mulheres trans e travestis no 

mercado de trabalho 

Uma empresa relatou ter firmado uma parceria com a Transempregos, um site que visa a 

facilitar a colocação de pessoas trans no mercado de trabalho e possibilitar que empresários e 

recrutadores contatem essas pessoas.  

Contratação de pessoas trans capacitadas pelo programa de capacitação 

Segundo afirmou o respondente, das 51 pessoas trans formadas pelo projeto de capacitação 

profissional tocado pela empresa como ação de responsabilidade social, 17 foram contratadas 

e hoje trabalham em lojas da empresa. 

Auxílio jurídico na obtenção de nome social 

Uma empresa relatou oferecer apoio a colaboradores trans na obtenção do nome social, por 

meio de uma parceria com um escritório de advocacia. 

Programa de capacitação de pessoas trans 

Dois respondentes afirmaram possuir programas de capacitação profissional de pessoas trans 

para inclusão pelo mercado de trabalho. Uma das empresas afirmou que o programa na 

verdade é direcionado para jovens trans e cis, mas teve seu público alvo direcionado para 

jovens trans apenas no estado da Bahia. A outra empresa afirmou que o programa, criado por 

meio de uma parceria com a ONG Rede Cidadão, abriu turmas para pessoas trans desde 2015 

no estado de São Paulo, que, segundo ela, é a região que mais contrata. 
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Relato de caso: apoio à colaboradora no processo de transição de gênero 

Uma empresa relatou em sua resposta a experiência de ter participado pela primeira vez do 

processo de transição de uma colaboradora. Segundo o relato, a colaboradora procurou o RH 

da empresa para expressar o seu anseio de assumir sua real identidade de gênero e a 

empresa, que “possui extrema preocupação com a carreira de todos os funcionários, 

independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero” buscou apoiá-la nessa 

decisão. A colaboradora saiu de férias para realizar o processo de transição e, durante esse 

período, a empresa atuou para sensibilizar toda a liderança no projeto com a intenção de, com 

a volta da colaboradora, ela se sentisse acolhida. Quando ela voltou, ela pode expressar de 

maneira segura sua nova identidade. 

 

Mulheres com deficiência 

Em resposta à questão sobre práticas e políticas de inclusão e ascensão que considerem 

vulnerabilidades específicas das mulheres com deficiência física ou intelectual, todas as 27 

empresas que afirmaram possuir alguma prática ou política destacaram que estas eram 

direcionadas à inclusão de pessoas com deficiência, independentemente do seu gênero. É 

interessante notar, por outro lado, que quatro empresas responderam à mesma pergunta na 

negativa13, pelo fato de as políticas que adotam não se dirigem especificamente à intersecção 

mulheres + deficiência, mas para PcDs em geral.  

Duas empresas afirmaram que não possuem políticas formais por não restringirem a 

contratação de pessoas com deficiência, afirmando que se o candidato ou candidata atender 

aos pré-requisitos da vaga, ele ou ela será incluído no processo seletivo14.  

Preenchimento de cotas 

Duas empresas afirmaram que a política ou prática que adotam é o preenchimento da cota 

estabelecida pelo art. 93 da Lei nº 8.213/91: 

                                                           
13 “A empresa não adota práticas especificas para o sexo feminino.” / “Temos um programa de inclusão de PcDs 
bastante robusto, mas não especificamente focado em mulheres. Acompanhamos desde a candidatura de talentos, 
preparamos áreas que irão receber PcDs, sensibilizamos gestores e profissionais (inclusive os com deficiência), 
acompanhamos os primeiros três meses de todos na firma e fazemos contatos com frequência para entender como 
está a relação das pessoas com as equipes.” / “Não temos programas específicos com esse escopo. Temos as 
práticas de gênero e as práticas voltadas para Profissionais com Deficiências.” / “Trabalhamos o tema de inclusão de 
pessoas com deficiência, mas não com ações específicas para gênero.” 
14 “Não há uma política formal, e sim uma preocupação na inclusão de pessoas com necessidades especiais. Na 
Ticket, atualmente temos 7 colaboradores PCD que são acompanhados pelos Business Partners do RH. É importante 
frisar que a Ticket não faz exclusão durante os processos seletivos, desde que o portador de necessidades especiais 
esteja dentro dos pré-requisitos da vaga, ele/ ela será incluso no processo seletivo.” / “A Cooperativa não possui 
política para inclusão de mulheres com deficiência, pois não restringe a contratação.“ 
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“A empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois 

a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas 

portadoras de deficiência, na seguinte proporção: 

- até 200 funcionários.................. 2% 

- de 201 a 500 funcionários........... 3% 

- de 501 a 1000 funcionários......... 4% 

- de 1001 em diante funcionários... 5% “ 

 

No entanto, por se tratar de obrigação legal, seu mero cumprimento não pode ser 

considerado, para fins de pesquisa, uma política ou prática empresarial inclusiva. 

Valor de não discriminação no Código de Conduta 

Quatro empresas afirmaram incluir em seu código de conduta o respeito a todas as pessoas, 

independentemente da presença ou não de deficiência.  

Políticas  

Programas para contratação e inclusão de PcD 

Uma empresa afirmou que possui um programa estruturado com o objetivo de promover a 

verdadeira inclusão de pessoas com deficiência em seu ambiente de trabalho, por meio do 

qual as PcD são desafiadas e desenvolvidos da mesma maneira que os demais funcionários, 

mas têm suas limitações respeitadas e os demais funcionários são conscientizados dos 

benefícios advindos do convívio com as diferenças. O programa é dimensionado em cinco 

pilares: Retenção, Recrutamento, Comunicação e Engajamento, Capacitação e Acessibilidade. 

Parceria com o Senai para promover a capacitação de PcD contratadas 

previamente pela empresa 

Um respondente descreveu seu programa de capacitação de profissionais com deficiência. Por 

meio de uma parceria com o Senai, funcionários com deficiências físicas e intelectuais 

contratados previamente pela empresa recebem 3 meses de qualificação profissional nas 

escolas do Senai espalhadas pelo Brasil, de acordo com as demandas do segmento onde irá 

atuar. Depois de contratados, os demais funcionários recebem treinamento para que recebam 

os profissionais com deficiência da melhor maneira possível. 
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Palestras com equipe de esporte paralímpico patrocinado pela empresa 

Uma empresa relatou que adota como prática inclusiva a organização de palestras com a 

equipe de basquete sobre rodas que patrocina. 

Semana da diversidade 

Um respondente afirmou que promove em sua empresa uma Semana da Diversidade que trata 

do tema da inclusão de PcD. 

Treinamentos de diversidade 

Três empresas afirmaram que promovem um treinamento sobre a temática da diversidade 

para todos os seus colaboradores. Uma delas, afirmou que este treinamento é realizado à 

distância. 

Comitês de Inclusão/de diversidade 

Uma empresa afirmou possuir um comitê de inclusão, mas não forneceu maiores detalhes. 

Outra empresa relatou possuir um comitê de diversidade que conta com o grupo de PcD, 

composto por funcionários voluntários que estabelecem práticas para promover condições 

favoráveis a diversidade. 

Participação na REATECH 

Um respondente afirmou que participa da Reatech (Feira Internacional de Tecnologias em 

Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade), que é considerada a principal feira do setor na América 

Latina. Segundo informações do site da feira, participam em cada edição cerca de 300 

expositores dos segmentos de agências de emprego voltadas para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, departamentos 

de recursos humanos, indústrias farmacêuticas, indústrias dos segmentos de animais 

treinados, veículos adaptados para deficientes físicos (carros, ônibus, vans), fabricantes de 

aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais hospitalares, higiene pessoal, próteses 

e órteses, terapias alternativas, turismo e lazer. 

Participação na Rede Empresarial de Inclusão Social 

Um respondente afirmou que participa da Rede Empresarial de Inclusão Social, que consiste 

em rede nacional de empregadores de pessoas com deficiência que promove discussões sobre 

o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, fiscalização do cumprimento da Lei de 

Cotas e sobre o treinamento e qualificação profissional de PcD. 
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Possibilidade de trabalho home office em alguns casos  

Uma empresa apontou que adota como prática a possibilidade de que seus funcionários com 

deficiência trabalhem home office em alguns casos. 

Grupo de afinidade de PcD 

Dois respondentes relataram adotar como política a criação de grupos de afinidade de PcD em 

geral, sem distinção de gênero. 

Participação de grupo de discussão com delegacia do trabalho para dividir 

melhores práticas de diversidade 

Um respondente relatou que além de possuir um projeto para a inclusão de PcD, já participou 

de um grupo de discussão da delegacia do trabalho do Rio de Janeiro que tem como objetivo 

dividir melhores práticas de diversidade. 

Enfoque interseccional para a diversidade 

Uma empresa deu destaque para o fato de conferir uma perspectiva interseccional à 

diversidade.15 

Acessibilidade 

Dois respondentes afirmaram adotar como política um programa para a melhora da 

acessibilidade da empresa. Um deles afirmou que busca criar ferramentas especificas para 

melhor adaptabilidade dos e das funcionárias com deficiência física com as suas necessidades 

desde os processos seletivos. O outro relatou ter, nos últimos anos, realizado obras e 

melhorias para aprimorar a acessibilidade em suas unidades e receber os funcionários de 

modo acolhedor.    

Política contratual que estimula a contratação de PcD 

Uma empresa afirmou que sua política contratual aborda e estimula a contratação de PcD16. 

Programa de inclusão baseado em encontros de profissionais com 

deficiência e apoio do RH na ambientação 

Uma empresa descreveu um programa que conjuga uma espécie de grupo de afinidade com 

encontros semestrais para os profissionais com deficiência e uma política de apoio do RH para 

                                                           
15 “(...) Olhamos a questão da Diversidade de forma interseccional, de modo que sempre temos em 
nossos programas de desenvolvimento esta preocupação em incluir todas as diversidades. Assim, a 
mulher negra com deficiência e lésbica seria um dos nossos focos, embora na empresa tenhamos visto 
esta intersecção em Mulheres Negra e Lésbica e Mulher Negra com Deficiência, apenas.” 
16 O link fornecido para maiores informações não pôde ser acessado pelas pesquisadoras. 
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facilitar a ambientação tanto dos funcionários com deficiência, quanto da equipe que recebe 

uma PcD. 

Estes encontros do grupo visam a três objetivos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento dos 

colaboradores, por meio do trabalho de aspectos emocionais, como autoestima, aceitação, 

superação de limites, quebra de paradigmas e modelos mentais, e de aspectos profissionais, 

como comportamento organizacional, carreira, comunicação e relacionamento interpessoal. 

Segundo a empresa, esse tipo de encontro não tem como objetivo gerar capacitações 

separadas entre quem possui deficiência e quem não possui, já que os colaboradores com 

deficiência também participam de todos os demais treinamentos da empresa, mas fornecer 

um apoio adicional para esses colaboradores que, socialmente tiveram menos acesso à 

educação, cultura e socialização, de modo a coloca-los em condições de igualdade com os 

demais colaboradores para que consigam progredir em suas carreiras.  

Adicionalmente, os encontros visam à escuta e à troca de experiências; assim, há um momento 

livre, onde o RH monta uma roda de conversa para esse fim. Com isto, a empresa afirma ser 

capaz de entender as principais necessidades e dificuldades que os colaboradores com 

deficiência enfrentam para então contribuir com orientações e soluções. Além disso, a troca 

de experiências facilita que um colaborador ajude um outro que passe por situação 

semelhante a vivida por ele e favorece a construção de novos comportamentos e atitudes, 

influenciando positivamente a vida pessoal e profissional dos participantes.  

No eixo de apoio à ambientação dos profissionais com deficiência, antes mesmo de o 

colaborador com deficiência iniciar o seu trabalho, o RH vai até a equipe que irá recebe-lo e 

realiza dinâmica e diálogo de conscientização sobre diversidade e deficiência, tira as dúvidas 

da equipe e esclarece como receber, que receios a equipe não precisa ter, que tipos de 

perguntas devem evitar. Esse diálogo também visa a quebrar modelos mentais e gerar 

sensibilização nos pares. Tudo com o intuito de deixar a equipe mais bem preparada e à 

vontade para receber bem o novo colega.  

Passado esse período, o apoio do RH passa a ser periódico, por meio de uma visita anual às 

equipes que possuem pessoas com deficiência, na qual são realizadas dinâmicas que abordem 

diversidade e inclusão de forma leve, descontraída e envolvendo a participação e apoio do 

colaborador com deficiência, para que este se sinta incluído do início ao fim. Diz a empresa 

que a ideia é favorecer trocas e aprendizados personalizados seguidos de dicas e orientações 

do RH sobre os benefícios da diversidade. O programa também organiza um encontro anual 

com as lideranças que possuem profissionais com deficiência em suas equipes, onde estas 
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recebem capacitação, participam de dinâmicas, sensibilizações, reflexões e trocas entre as 

lideranças e o RH. É um espaço onde as lideranças podem compartilhar as dificuldades 

encontradas, os acertos feitos, os principais aprendizados, as reações das equipes, a percepção 

do RH sobre os conteúdos trazidos no encontro dos profissionais com deficiência etc. Segundo 

a empresa, esses encontros anuais fornecem subsídios para que o RH estruture o que será 

trabalhado nos encontros do grupo de afinidade.  

Acompanhamento das PcD desde a candidatura, apoio do RH na 

ambientação 

Uma empresa relatou que seu programa de inclusão acompanha as PcD desde a sua 

candidatura a uma vaga na empresa, com o intuito de fornecer o suporte necessário e ainda 

busca preparar as equipes que irão receber esses candidatos, sensibilizando gestores e 

profissionais (inclusive os com deficiência). Após a contratação, a empresa relatou 

acompanhar os primeiros três meses dos colaboradores com deficiência na firma, fazendo 

contato com frequência para entender como está a relação das pessoas com as equipes. 

Treinamentos, convenções e orientações aos colaboradores que consideram 

vulnerabilidades específicas de mulheres com deficiência 

Um respondente afirmou que adota como prática a consideração das vulnerabilidades 

específicas das mulheres relacionadas a etnia, orientação sexual ou deficiência física e 

intelectual em seus treinamentos, convenções e orientações aos colaboradores. 

Participação no projeto Oportunidades Especiais 

Uma empresa afirmou que entre os vários esforços para atrair pessoas com deficiência 

qualificadas para o quadro de funcionários que empreende, participa do projeto 

Oportunidades Especiais. Este projeto consiste na disponibilização de um posto em locais de 

grande fluxo de pessoas para atender e cadastrar de profissionais com deficiência com o 

objetivo de identificar talentos e incentivar a inclusão em empresas de grande porte. 

Cartilha com orientações para a inclusão de PcD 

Uma empresa afirmou que no momento da integração dos funcionários divulga uma cartilha 

com orientações para a inclusão de pessoas com deficiência. 

Patrocínio de equipe de basquete sobre rodas 

Uma empresa relatou patrocinar a equipe local de basquete sobre rodas. 
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Apoio a projetos sociais de inclusão de PcD 

Um respondente afirmou que apoia uma série de projetos sociais alinhas ao valor da 

diversidade que trabalham no empoderamento de PcD e na inclusão de PcD na sociedade, por 

meio do esporte e da capacitação profissional, com o intuito de contribuir para sua autonomia 

social.  

 

Resultados relativos a dados demográficos 

Nesta seção do relatório, pretendemos apresentar os resultados obtidos a partir das respostas 

fornecidas às tabelas pertencentes ao bloco “Dados demográficos”, com foco na 

representatividade feminina em cargos de liderança. Quando falamos de “mulheres em cargos 

de liderança” nesta seção, falamos da proporção de mulheres em três cargos: diretoria, 

gerência e superintendência. Também agregamos os dados de gerência e superintendência, 

cargos que frequentemente possuem peso e atribuições similares, em uma outra categoria, 

denominada “gerência intermediária” (pois nos EUA estes cargos normalmente são 

denominados, de forma conjunta, como middle management).  

Mulheres em cargos de liderança x porte das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x porte das empresas 

 

Observando-se o gráfico acima, é notável a maior presença de mulheres nas pequenas e 

médias empresas, com números que giram em torno de 40 a 50% mesmo em cargos de maior 
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responsabilidade e prestígio, como a diretoria (que possui 46,9% de mulheres, uma diferença 

de apenas 6,7% em relação aos cargos de gerência). Já no caso das grandes empresas, a 

representatividade feminina como um todo é menor (gira em torno de 23 a 30%), e há uma 

discrepância maior entre a presença de mulheres na diretoria e na gerência, de 17,1%. 

Mulheres em cargos de liderança x nacionalidade das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x nacionalidade das empresas 

 

É notável, neste gráfico, a maior presença de mulheres nas empresas nacionais: na gerência e 

na gerência intermediária, o número de mulheres até supera ligeiramente o de homens. A 

discrepância na proporção de mulheres na diretoria e na gerência é levemente menor no caso 

das companhias brasileiras (12,2%), se comparadas às multinacionais (13,3%), embora a 

diferença entre nacionais e multinacionais neste âmbito seja estatisticamente irrelevante. 

Se separadas as proporções de mulheres em cargos de liderança em nacionais e multinacionais 

pelo porte das empresas, tornam-se visíveis resultados curiosos. Quanto às empresas de 

grande porte, as empresas multinacionais possuem uma proporção menor de mulheres em 

todos os níveis hierárquicos de liderança: contudo, esta proporção é relativamente estável, ao 

menos em termos comparativos, pois a diferença entre mulheres na diretoria e na gerência é 

de 12,5%. Já no caso das nacionais, a diferença aumenta para 30,7%. Enquanto no nível mais 

baixo (gerência) a maior proporção de mulheres está nas companhias brasileiras, nos níveis 

mais altos (superintendência e diretoria) esta proporção é maior nas multinacionais. 
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Gráfico 33 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x nacionalidade das grandes empresas 

 

Quanto às empresas de pequeno e médio porte, vale destacar, em primeiro lugar, as maiores 

proporções de mulheres nos cargos em geral, e em segundo lugar as proporções muito 

elevadas de mulheres nos cargos mais, altos principalmente no caso das companhias 

nacionais. A proporção de mulheres inclusive ultrapassa a de homens nos cargos de gerência 

tanto de empresas nacionais quanto em multinacionais, e nos cargos de superintendência das 

nacionais. E nos cargos de diretoria há uma grande diferença do panorama das pequenas 

empresas, com uma representatividade feminina que gira entre 37 e 49% - bem mais 

significativa do que as grandes empresas, nas quais essa porcentagem não passa dos 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x nacionalidade das pequenas e médias 
empresas 
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Mulheres em cargos de liderança x participação no IBovespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x participação no IBovespa 

 

Neste gráfico, destaca-se a maior representatividade feminina em empresas que não fazem 

parte do IBovespa. Os índices de mulheres na diretoria, por exemplo, são praticamente o 

dobro no caso das empresas não participantes. Isso provavelmente se deve ao fato de que as 

empresas que participam deste índice possuem um faturamento muito elevado, de forma que 

as pequenas e médias empresas, que possuem índices maiores de representatividade feminina 

(como já vimos anteriormente) se encaixam nas empresas não participantes e fazem as 

proporções de mulheres nesta categoria subirem.  

Mulheres em cargos de liderança x porte das empresas 

No gráfico da página seguinte, podemos observar com maiores detalhes o que já era notável 

em gráficos anteriores: as pequenas e médias empresas possuem as maiores proporções de 

mulheres na liderança, perdendo apenas para as empresas com a faixa de faturamento 

imediatamente superior (R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão) na gerência. A faixa com a menor 

representatividade feminina é a “acima de R$ 3 bilhões”, a maior de todas. Dessa forma, o 

gráfico sugere uma correlação entre porte da empresa e participação de mulheres na 

liderança. 
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Gráfico 36 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x porte da empresa 

 

Mulheres em cargos de liderança x setor das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 – Proporção de mulheres em cargos de liderança x setor da empresa 
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Torna-se novamente bastante visível, observando-se o gráfico desta seção, a maior proporção 

de mulheres nas pequenas e médias empresas. Nos setores de agronegócio e setor 

alimentício, bens de consumo, consultoria, farmacêutica, mecânica e eletrônica e serviços (ou 

seja, em seis dos quatorze setores existentes) elas ultrapassam a proporção de homens em 

cargos de liderança. Já nas grandes empresas, nenhum setor chega a 50% de mulheres, e os 

maiores índices de representatividade, que giram em torno de 40 a 46%, estão nos setores de 

bens de consumo, farmacêutica e serviços de saúde.  

No total das empresas, podemos ver os maiores índices (entre 45 e 52% de mulheres nos 

cargos de liderança) nos setores de bens de consumo, consultoria, farmacêutica, jurídico e 

serviços. Como pior setor, destaca-se o de energia, com apenas 12,8% de mulheres, seguido 

por uma série de outros setores cujas proporções giram entre 26 a 30% (agronegócio e setor 

alimentício, instituições financeiras, química, tecnologia da informação e telecomunicações e 

varejo). 

 

 

 

Gráfico 38 – Proporção de mulheres em cargos de liderança, por cargos x setor da empresa 

 

No gráfico acima, é possível observar as proporções de mulheres na liderança por setor, mas 

discriminadas por cargos. Em quase todos os setores as maiores proporções estão em cargos 

de gerência e na categoria que denominamos de gerência intermediária. A representatividade 

feminina nestes dois cargos é particularmente notável nos setores de serviços, farmacêutica, 

bens de consumo e serviços, nos quais ela ultrapassa os 50%. Vale notar a grande quantidade 
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de mulheres na superintendência do setor jurídico – contudo, como as descrições de cargos do 

setor jurídicos são bastante diferentes das vigentes no mundo empresarial, as quais estão 

presentes neste questionário, este dado deve ser enxergado com ressalvas. 

 

 

Gráfico 39 – Proporção de mulheres em cargos de liderança, por cargo x setor das grandes empresas 

 

No gráfico relativo a mulheres em cargos de liderança em grandes empresas, as conclusões 

são semelhantes às aplicadas ao gráfico com a totalidade das companhias. Contudo, neste 

gráfico as proporções de mulheres maiores do que 50% na gerência e na gerência 

intermediária estão presentes somente nos setores de farmacêutica e serviços de saúde.  

 

 

Gráfico 40 – Proporção de mulheres em cargos de liderança, por cargo x setor das pequenas empresas 
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Já no caso das pequenas empresas, como era de se esperar considerando que os outros 

gráficos já mostraram uma maior representatividade feminina nas companhias deste porte, há 

vários setores que ultrapassam os 50% de mulheres em cargos de liderança. Os setores de 

serviços, construção civil e infraestrutura, farmacêutica e mecânica eletrônica tem mais da 

metade dos seus cargos de diretoria ocupados por mulheres. As proporções relativas a 

gerência e gerência intermediária no geral também são maiores do que 50%, exceto nos 

setores de energia, jurídico, química e tecnologia das informações e telecomunicações. 

Dez melhores empresas em representatividade feminina na 

liderança 

Gráfico 41 – Dez melhores empresas em representatividade feminina na liderança 

 

No gráfico acima, mais uma vez torna-se evidente o que já vimos: as maiores proporções de 

mulheres em cargos de liderança estão nas pequenas empresas (as quais respondem pela 

totalidade dos presentes no ranking de dez melhores em representatividade feminina) de 

origem nacional (apenas uma das dez empresas no mesmo ranking é multinacional). Vale frisar 

que, principalmente no caso de pequenas empresas, a história da empresa pode determinar a 

proporção de mulheres na liderança. Por exemplo, uma pequena empresa que foi criada por 

mulheres dificilmente mudará de gestão, e esse número de mulheres sempre estará presente 

nos índices relativos a cargos de liderança. 
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Conclusões 

Esperamos, neste relatório, termos apresentado um panorama nacional do tema da equidade 

de gênero nas empresas, com foco na presença feminina em cargos de liderança. Trabalhamos 

com uma amostra bem distribuída de 88 companhias nacionais e multinacionais (43 nacionais 

e 45 multinacionais), pertencentes a quatro faixas de faturamento que compreendiam desde 

pequenas e médias até grandes empresas com rendimentos maiores do que R$ 3 bilhões. 

Quatorze setores econômicos foram representados pelos respondentes deste questionário.  

Os primeiros resultados aqui expostos e analisados foram relativos a políticas, práticas e 

processos de equidade de gênero. Notamos que, ao menos a nível nacional, a adoção destas 

políticas ainda é pouco avançada: a nota média das empresas nestas políticas foi de 68,2 

pontos dentre 212,5 possíveis. Os melhores resultados vêm das empresas multinacionais de 

grande porte – contudo, elas não chegam a alcançar metade da nota máxima neste quesito. Os 

setores na liderança são os de bens de consumo, varejo e química, e os que possuem as piores 

notas são os de serviços, construção civil e infraestrutura e serviços de saúde. Também é 

notável a falta de iniciativas empresariais voltadas às interseccionalidades das discriminações 

sofridas por mulheres (de cor/raça, orientação sexual, identidade de gênero e deficiência): os 

índices de adoção destas políticas giram em torno de 17 a 30% das empresas respondentes. 

Por fim, os dados demográficos acerca da representatividade feminina em cargos de liderança 

mostraram um cenário no qual, diferentemente da adoção de políticas, as pequenas e médias 

empresas nacionais lideram – nelas, por vezes, a proporção de mulheres nestes cargos até 

ultrapassa a de homens. Quanto aos setores, os maiores índices estão nos setores de bens de 

consumo, consultoria, farmacêutica, jurídico e serviços, e os menores nos de energia, 

agronegócio e setor alimentício, instituições financeiras, química, tecnologia da informação e 

telecomunicações e varejo. 

Portanto, constatamos que ainda há muito o que se fazer acerca do tema da presença 

feminina na liderança das empresas, e há uma grande necessidade de que organizações de 

formatos distintos aprendam umas com as outras: as pequenas e médias empresas devem ter 

como meta a criação e implantação de políticas com o objetivo de se igualarem às grandes 

neste aspecto, enquanto as grandes precisam se inspirar nas PMEs para aumentar o número 

de mulheres nos níveis hierárquicos mais elevados. Esperamos que a iniciativa empreendida 

pelo Questionário e pelo Guia de Mulheres na Liderança possa contribuir para este debate e 

incentivar as nossas companhias para a adoção de políticas de equidade de gênero e a inclusão 

substantiva de mulheres. 
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Anexo 1 – Questionário para o Guia de 

Mulheres na Liderança 

Instruções para preenchimento do questionário 

1. Este questionário é composto por quatro grandes blocos: (a) dados de identificação da 

empresa; (b) identificação de políticas, processos e práticas da empresa quanto à equidade de 

gênero; (c) mulheres e interseccionalidades; e (d) dados demográficos.  

2. No bloco de dados demográficos (e na questão 33 do bloco Identificação de políticas, 

processos e práticas da empresa quanto à equidade de gênero), se a empresa não tiver o 

monitoramento solicitado, basta escrever NT nas células referentes aos dados que ela não 

possui.  

3. No campo do questionário acerca de politicas e práticas, o preenchimento é ainda mais 

simples: bastar marcar as práticas ou políticas que a empresa possui. Caso não tenha nenhuma 

das alternativas, é só assinalar a opção que indica a ausência das práticas ou políticas listadas 

na pergunta. A empresa pode marcar mais de uma opção de resposta por pergunta, desde que 

não sejam excludentes. 

4. Formulamos espaços para que a empresa que quiser especificar ou escrever sobre suas 

iniciativas possa fazê-lo. Isso não é obrigatório, e, caso a empresa não queira preencher, basta 

digitar NT nestes espaços. Deixamos perguntas abertas apenas com a intenção de gerar uma 

escuta real e conseguir mapear iniciativas inovadoras. 

5. Neste questionário, não é necessário salvar as suas respostas para retomar o 

preenchimento mais tarde, pois ele faz isso automaticamente. Para que suas respostas sejam 

salvas automaticamente, é imprescindível que você preencha sempre clicando no link que a 

plafaforma JotForm enviou para o seu email.  

6. As respostas do questionário apenas serão enviadas em definitivo após apertar o botão 

"enviar respostas em definitivo".  

7. Este questionário possui uma nota técnica, a qual contém mais informações acerca dos 

objetivos pretendidos pela pesquisa. Ela pode ser acessada a partir do seguinte link: 

http://bit.do/Nota-tecnica. Além disso, há um glossário explicando os termos utilizados aqui, 

disponível em: http://bit.do/Glossario. 

8. Você pode acessar a versão impressa deste questionário em: http://bit.do/Questionario-

impresso. 

9. Em caso de dúvida, por favor entre em contato com Cristiane Mano (cmano@abril.com.br) 

ou Ana Luiza Herzog (aherzog@abril.com.br). Agradecemos pela disposição em preencher esse 

questionário e temos certeza de que esse é o começo de uma interlocução que será bastante 

proveitosa. 
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Dados de identificação da empresa 

 

Nome da companhia: __________________________________________________________ 

 

Grupo ao qual pertence a companhia (se houver): ___________________________________ 

 

A empresa é de controle: 

• Público 

• Privado 

 

Se possui participação pública, qual o porcentual? ____________________________________ 

 

A empresa é listada na BMFBovespa? 

• Sim 

• Não 

 

Nacionalidade da empresa: 

• Nacional 

• Multinacional 

 

Setor da empresa: 

• Água e saneamento 

• Alimentos e produção agrícola 

• Bancos e instituições financeiras 

• Bebidas e fumo 

• Comércio atacadista 

• Comércio exterior 

• Comércio varejista 

• Construção civil 

• Consultorias 

• Eletroeletrônica 

• Energia elétrica 

• Farmacêutica 

• Materiais de construção e decoração 

• Mecânica  

• Metalurgia 

• Mineração 
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• Papel e celulose 

• Petróleo e gás 

• Plásticos e borracha 

• Química e petroquímica 

• Serviços especializados 

• Serviços médicos 

• Siderurgia 

• Tecnologia da informação 

• Telecomunicações 

• Têxtil, couro e vestuário 

• Transportes e logísticas 

• Veículos e peças 

• Outro 

 

Se preencheu “outro” na pergunta anterior, indicar qual: ______________________________ 

 

Porte da empresa (com base no faturamento anual): 

• Até R$ 500 milhões 

• De R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão 

• De R$ 1 bilhão até R$ 3 bilhões 

• Acima de R$ 3 bilhões 

• A empresa não divulga faturamento 

 

Localização (endereço completo da matriz no Brasil): _________________________________ 

 

Número total de colaboradores/as (incluindo celetistas, autônomos e terceirizados): ________ 

 

Possui relatório: 

• Anual 

• De sustentabilidade 

• Anual e de sustentabilidade 

• Não possui 

 

Link do relatório mais recente (se houver relatório): __________________________________ 

 

Ano-base do relatório mais recente (se houver relatório): ______________________________ 
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Identificação de políticas, processos e práticas da empresa 

quanto á equidade de gênero 

 

Introdução à autoavaliação de equidade de gênero 

 

1. Estratégias para identificar barreiras à equidade de gênero (internas e externas) 

Em termos gerais, a empresa identifica e busca eliminar possíveis barreiras à promoção da 

equidade de gênero? Se sim, por meio de quais das estratégias abaixo? 

▪ Sim, a empresa identifica e busca eliminar possíveis barreiras à promoção da equidade 

de gênero 

▪ Sim, e a empresa detectou o tema a partir de um estudo de materialidade e elaborou 

suas políticas ou práticas gerais de promoção da equidade de gênero ou está 

projetando como endereçar a questão a partir dele 

▪ Sim, e a empresa realiza censo ou monitoramento de diversidade de gênero no quadro 

de funcionários/as 

▪ Sim, e a empresa realiza pesquisas internas de percepção de seus/suas funcionários/as 

para se avaliar com relação à equidade de gênero 

▪ Sim, e a empresa realiza auditorias internas do sistema de avaliação e promoção de 

colaboradores/as, incluindo a avaliação da disparidade de gênero nas promoções 

▪ Sim, e a empresa instalou um processo de engajamento com partes interessadas (que 

abrange um ou vários grupos de partes interessadas) de forma estratégica para 

diminuir riscos e identificar oportunidades de inovação e melhoria na questão da 

equidade de gênero 

▪ Não, a empresa não identifica ou busca eliminar possíveis barreiras à promoção da 

equidade de gênero 

 

 

Práticas ou políticas de comprometimento externo com a 

equidade de gênero 

 

Práticas ou políticas de promoção externa da equidade de gênero 

(como causa) 

 

2.  Reconhecimento de suas ações em favor da equidade de gênero 

A empresa recebeu algum prêmio ou reconhecimento de suas ações em favor da equidade de 

gênero? 
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• Sim 

• Não 

 

(Se sim), indique quais: 

▪ Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça (Governo Federal) 

▪ Prêmio WEPs 

▪ Melhor Empresa para Você Trabalhar 

▪ Catalyst Awards 

▪ Guia Exame de Sustentabilidade 

▪ Outros 

 

Liste quais prêmios foram recebidos e em que ano: ___________________________________ 

 

3. Assinatura de compromissos voluntários 

A empresa é signatária de algum compromisso voluntário em prol da equidade de gênero? 

• Sim 

• Não 

 

(Se sim), indique quais: 

▪ Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU) 

▪ Pacto Global (ONU) 

▪ Outros 

 

Liste quais outros compromissos voluntários a empresa assinou: ________________________ 

 

4. Práticas para a divulgação do posicionamento da empresa em prol da equidade de gênero 

Quais dessas ações e políticas de relacionamento com o público externo a empresa encampa 

em prol da equidade de gênero? 

▪ As lideranças da empresa se posicionam publicamente sobre equidade de gênero e 

valorização da diversidade 

▪ A empresa investe em projetos sociais relacionados à equidade de gênero 

▪ A empresa participa de comitês externos (grupos que possuem representantes de 

outras empresas, representantes de ONGs, de movimentos sociais por exemplo) que 

promovem políticas de equidade de gênero 
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▪ A empresa participa de iniciativas do poder público ligadas à promoção da equidade 

de gênero 

▪ A empresa participa ativamente de fóruns multistakeholders para exercer influência 

em políticas públicas que promovam a equidade de gênero 

▪ A empresa promove o empreendedorismo feminino, orientando, capacitando ou 

reconhecendo publicamente empresárias mulheres 

▪ A empresa possui outras políticas de relacionamento com o público externo em prol 

da equidade de gênero 

▪ A empresa não possui política de relacionamento externo em prol da equidade de 

gênero 

 

Práticas ou políticas de promoção da equidade de gênero na 

publicidade da empresa 

 

5. Práticas e políticas de representação visual em prol da equidade de gênero 

Sobre suas peças publicitárias:  

▪ A empresa possui política específica para a representação visual da diversidade e da 

equidade de gênero em suas peças publicitárias ou política que preveja a divulgação 

de pautas em prol da equidade de gênero em sua publicidade 

▪ A empresa possui política ou previsão em código de conduta que preveja a proibição 

da utilização de conteúdo sexista ou contrário aos valores da equidade entre os 

gêneros em suas peças 

▪ A empresa realiza análise prévia de peças publicitárias para verificar a conformidade 

com a política da empresa contrária à publicidade de conteúdo sexista ou que afronte 

valores de equidade entre os gêneros 

▪ A empresa possui uma política genérica sobre a não utilização de propaganda que 

coloque pessoas em situação preconceituosa ou desrespeitosa 

▪ A empresa possui outras políticas ou práticas relacionadas à propaganda e equidade 

de gênero 

▪ A empresa não possui política relacionada a propaganda e equidade de gênero 

 

Práticas ou políticas de relacionamento com fornecedores e com a 

cadeia de valor 

 

6. Gestão da cadeia de valor em prol da equidade de gênero 

A empresa possui quais destas práticas ou políticas de gestão da cadeia de valor em prol da 

equidade de gênero? 
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▪ A empresa estimula seus fornecedores a implementar políticas e práticas de promoção 

da equidade de gênero e/ou a adotarem práticas inclusivas, além de buscarem 

conscientizar sobre a importância dessas 

▪ A empresa estimula que seus fornecedores também gerenciem suas cadeias de 

suprimentos no que diz respeito ao tema da equidade de gênero 

▪ A empresa sensibiliza e capacita seus gestores de compras para que compreendam e 

incorporem questões de gênero em suas decisões e avaliações 

▪ A empresa tem política de rescisão de vínculo com parceiros que cometem violações á 

equidade de gênero ou direitos básicos das mulheres durante a prestação do serviço 

▪ A empresa não possui política de gestão de cadeia de valor em prol da equidade de 

gênero 

 

Práticas ou políticas de relacionamento com as partes interessadas 

(stakeholders) 

 

7. Grau de engajamento das partes interessadas para criação da estratégia pró-equidade de 

gênero 

A empresa usa o método de engajamento de partes interessadas (stakeholders) de forma 

estratégica para diminuir riscos e identificar oportunidades de inovação e melhoria na questão 

da equidade de gênero? 

▪ Sim, a empresa instalou um processo de engajamento com partes interessadas 

(stakeholders) de forma estratégica para diminuir riscos e identificar oportunidades de 

inovação e melhoria na questão da equidade de gênero 

▪ Sim, e esse processo de engajamento é monitorado por indicadores-chave de 

desempenho (KPIs), incluindo seu desempenho quanto à equidade de gênero 

▪ Sim, e os resultados do engajamento são analisados de forma sistemática, 

interpretados e relatados à alta administração 

▪ Sim, e a empresa busca influenciar e inspira partes interessadas (stakeholders) para a 

não discriminação, inserção e ascensão de mulheres em seus quadros 

▪ Não, a empresa não possui este tipo de engajamento, ao menos não com o objetivo de 

formular uma estratégia pró-equidade de gênero. 

 

 

Práticas, procedimentos e políticas de promoção interna da 

equidade de gênero 

 

Instâncias ou órgãos da empresa que influenciam na promoção da 

equidade de gênero 
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8. Comitê de equidade de gênero 

A empresa possui área ou instância (como um comitê, por exemplo) responsável por garantir a 

implementação de ações de promoção da equidade de gênero? 

▪ Sim, a empresa possui 

▪ Sim, trata-se do comitê de diversidade 

▪ Sim, e essa área ou instância é liderada por mulheres 

▪ Sim e a empresa possui orçamento próprio para essa instância 

▪ Não, mas a empresa garante um orçamento mínimo para seus programas de equidade 

de gênero 

▪ Não, a empresa trata das questões atinentes à equidade de gênero à medida que 

surgem necessidades 

 

Divulgação e canais internos de interlocução em prol da equidade 

 

9. Monitoramento do ambiente laboral e canais de interlocução 

Como a empresa realiza o monitoramento do ambiente laboral para elaborar sua estratégia de 

aculturamento em prol da equidade de gênero na empresa? 

▪ A empresa realiza censos para levantamento de dados acerca do público interno 

considerando questões atinentes à equidade de gênero e demandas específicas 

advindas dos gêneros 

▪ A empresa realiza pesquisas visando medir o nível de satisfação dos/as 

colaboradores/as quanto ao relacionamento com seus superiores e tratamento 

provido pelos colegas de trabalho 

▪ A empresa realiza pesquisas de clima, tendo como um de seus objetivos monitorar a 

equidade de gênero dentro do ambiente de trabalho 

▪ A empresa possui monitoramento de garantia de igualdade de oportunidades que 

acompanha o percurso de ascensão das colaboradoras mulheres desde sua entrada 

até cargos de liderança 

▪ A empresa possui outros processos de monitoramento do ambiente laboral em prol da 

equidade de gênero 

▪ A empresa ainda não tem um processo de monitoramento em prol da equidade de 

gênero 

 

Práticas ou políticas internas de aculturamento da alta liderança para 

a equidade de gênero 

 

10. Agenda e dinâmica da alta liderança e a equidade de gênero 
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A promoção da equidade de gênero é tema presenta na agenda e dinâmica da alta liderança 

da empresa? Como isso se manifesta? 

▪ A empresa insere este tema na agenda/pauta da alta liderança da empresa 

▪ A empresa identifica lideranças formais para a promoção da equidade de gênero 

▪ São levados à alta liderança os resultados de processo formal de autoavaliação que 

inclui questões relacionadas à equidade de gênero 

▪ A empresa inclui na avaliação de executivos seu desempenho nos KPIs relacionados a 

questões de gênero 

▪ A empresa possui treinamento obrigatório de diversidade para a liderança 

▪ A empresa possui treinamento facultativo de diversidade para a liderança 

▪ A empresa possui programa obrigatório de treinamento específico sobre bias (viéses) 

e preconceitos de gênero para a liderança 

▪ A empresa possui programa facultativo de treinamento específico sobre bias (viéses) e 

preconceitos de gênero para a liderança 

▪ A empresa avalia periodicamente seus processos de governança, ajustando-os de 

acordo com as análises relacionadas aos impactos na equidade de gênero 

▪ A empresa possui outras políticas neste sentido 

▪ A promoção da equidade de gênero não é tema da agenda e dinâmica da alta 

liderança da empresa 

 

Se a empresa possui outras políticas neste sentido, indicar quais: ________________________ 

 

Práticas ou políticas internas de aculturamento e combate ao 

preconceito de gênero 

 

11. Identificação do estágio de maturação que o aculturamento sobre o tema do preconceito e 

discriminação contra a mulher atingiu na empresa 

Quais destas práticas ou políticas a empresa possui para combater a cultura do preconceito 

contra a mulher e subestimação de sua capacidade? 

▪ A empresa possui política ou menção em código de conduta ou documento 

equivalente que proíba o constrangimento ou discriminação de colaboradores/as em 

razão do seu gênero 

▪ A empresa realiza campanhas internas de conscientização (seminários e fóruns, entre 

outros) para aumentar a compreensão de seus/suas colaboradores/as sobre a 

importância da valorização da mulher 

▪ A empresa usa as informações de seu censo interno para subsidiar o planejamento de 

ações afirmativas com foco na valorização das colaboradoras mulheres 
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▪ A empresa estimula a criação de grupos de afinidade internos para reduzir 

preconceitos, desconstruir estereótipos e combater a discriminação com base em 

gênero 

▪ A empresa possui programa de conscientização em todos os seus níveis hierárquicos a 

fim de envolve-los e gerar compreensão e comprometimento em relação a equidade 

de gênero e diversidade 

▪ A empresa possui treinamento obrigatório de diversidade 

▪ A empresa possui treinamento facultativo de diversidade 

▪ A empresa possui programa de treinamento obrigatório sobre bias (viéses) e 

preconceitos de gênero 

▪ A empresa possui programa de treinamento facultativo sobre bias (viéses) e 

preconceitos de gênero 

▪ A empresa possui outras políticas ou práticas para combater a cultura do preconceito 

contra a mulher e a subestimação de sua capacidade 

▪ A empresa não tem políticas ou práticas e trata das questões atinentes ao tema à 

medida que surgem necessidades 

 

 

Práticas ou políticas de equidade de gênero inseridas na estratégia da 

empresa 

 

12. Equidade de gênero na estratégia da empresa 

Sobre políticas internas de equidade de gênero e inserção destas na formulação da estratégia 

da empresa: 

▪ A empresa possui um plano de sucessão estratégico que leva em consideração 

princípios de tratamento isonômico entre os gêneros e atingimento da equidade de 

gênero 

▪ A empresa tem procedimentos de avaliação de gestão de oportunidades relacionados 

a seus impactos nas questões de gênero 

▪ A empresa tem procedimentos de remuneração variável relacionados a seus impactos 

nas questões de gênero 

▪ A empresa inclui nas decisões estratégicas de compra, investimento ou financiamento 

a variável cumprimento dos direitos das mulheres ou equidade de gênero da empresa 

que será contratada ou objeto de investimento 

▪ A empresa busca incluir as políticas internas de equidade de gênero de outra(s) 

maneira(s) na formulação da estratégia da empresa 

▪ A empresa busca incluir a equidade de gênero de outra(s) maneira(s) na formulação da 

estratégia da empresa 
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▪ A empresa não crê que a questão da equidade de gênero tenha que ser tratada no 

âmbito estratégico, mas sim pela diretoria de recursos humanos 

▪ A empresa não busca incluir a equidade de gênero na formulação da estratégia da 

empresa por outros motivos 

 

 

Práticas ou políticas em prol da inclusão, capacitação e ascensão de 

mulheres 

 

Práticas ou políticas em prol da equidade de gênero no recrutamento e na 

contratação 

 

13. Uso de apresentação da vaga para recrutar mulheres 

A empresa adota quais das seguintes políticas de equidade de gênero em relação ao 

recrutamento de pessoas? 

▪ A empresa descreve as habilidades e competências requeridas para a vaga de forma 

neutra sem associá-las a um gênero e sem reforçar estereótipos de gênero associados 

a habilidades, cargos e profissões 

▪ A divulgação de vagas de trabalho prevê e informa sobre sistema prévio de avaliação 

cega de currículos 

▪ A empresa utiliza linguagem inclusiva quando anuncia suas vagas 

▪ A empresa deixa claro seu compromisso com a equidade de gênero quando da 

divulgação da vaga 

▪ A empresa, em seu anúncio, divulga a existência de ações afirmativas para mulheres 

na seleção de candidatos/as para a vaga 

▪ A empresa busca diversificar as formas de anunciar as vagas, buscando atingir o 

público de mulheres 

▪ A empresa não adota políticas de equidade de gênero em relação ao recrutamento de 

pessoas 

▪ A empresa adota outras políticas de equidade de gênero em relação ao recrutamento 

de pessoas 

 

Se a empresa adota outras políticas de equidade de gênero em relação ao recrutamento, 

indicar quais: _________________________________________________________________ 

 

14. Meios de controle da equidade de gênero no processo de recrutamento 

A empresa adota quais das seguintes políticas de equidade de gênero em relação à seleção de 

pessoas para um cargo? 
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▪ O processo de seleção de pessoas realizado pela empresa possui meios para garantir a 

transparência em relação aos critérios utilizados 

▪ As decisões tomadas quando do processo de seleção de pessoas são justificadas 

formalmente ou documentadas 

▪ A empresa monitora a proporção de homens e mulheres que são contratados 

▪ A empresa proíbe expressamente, em sua política de promoção da equidade de 

gênero, a não-contratação de mulheres baseada em seu estado civil ou condição 

reprodutiva 

▪ A empresa possui ação afirmativa com percentual mínimo determinado para a 

contratação de mulheres 

▪ A empresa possui outra(s) política(s) específica(s) de equidade de gênero em relação à 

seleção de pessoas a um cargo 

▪ A empresa não possui política específica de equidade de gênero em relação à seleção 

de pessoas a um cargo 

 

Práticas ou políticas relativas a capacitação e treinamento 

 

15. Processos para capacitação, tipos de capacitação e retenção de talentos femininos 

Quais dessas políticas ou processos para capacitação e treinamento a empresa possui? 

▪ A empresa explicita a equidade de condições entre mulheres e homens no que diz 

respeito a acesso a treinamentos e bolsas (em sua política de promoção de equidade 

de gênero ou outro meio) 

▪ A empresa estimula a participação de colaboradoras em programas de capacitação e 

treinamento 

▪ A empresa possui programa de capacitação específico para mulheres elaborado a 

partir de pesquisa/censo sobre as necessidades de desenvolvimento 

▪ A empresa oferece treinamentos às colaboradoras que estimulam o desenvolvimento 

profissional, além das atividades que elas exercem naquele momento 

▪ A empresa realiza programas de capacitação profissional que visam melhorar a 

qualificação de mulheres para assumir postos não tradicionalmente ocupados por 

mulheres 

▪ A empresa oferece um programa ou espaço ou incentivo para momentos de 

compartilhamento de experiências entre suas lideranças femininas e as colaboradoras 

mais jovens 

▪ A empresa documenta e avalia as melhorias no trabalho alcançadas por meio de seus 

programas de capacitação 
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▪ A empresa possui outra(s) política(s) ou processo(s) de captação e treinamento 

direcionada(s) por gênero 

▪ A empresa não possui política de captação e treinamento direcionada por gênero 

 

Práticas ou políticas de ascensão de mulheres 

 

16. Cargos que promovem diversidade, inclusão e ascensão de mulheres 

A empresa criou algum desses cargos específicos para promoção da equidade de gênero e da 

diversidade em todos os níveis hierárquicos? 

• Sim 

• Não 

 

Se sim para a pergunta anterior, qual cargo ou quais cargos foram criados? 

▪ Analista de RH especialista em equidade de gênero e raça 

▪ Diretoria de equidade  

▪ Gerência de equidade 

▪ Outros 

 

Se marcou outros na pergunta anterior, listar quais: __________________________________ 

 

17. Práticas ou políticas que promovem a ascensão de mulheres 

Quais dessas políticas gerais ou ações de estímulo à promoção de mulheres a empresa possui? 

▪ A empresa divulga amplamente e em variados e em variados meios de comunicação 

interna suas ações de estímulo à promoção de mulheres, de modo que todas 

colaboradoras possam ter acesso a elas 

▪ A empresa monitora se as suas funcionárias mulheres estão tendo acesso ou sendo 

cotadas para as tarefas ou atribuições que geram visibilidade (tidos por hot jobs que 

propulsionam carreiras) 

▪ A empresa monitora a promoção de colaboradores/as para verificar possíveis 

problemas e barreiras quanto à ascensão de mulheres em seu quadro hierárquico 

▪ Os/as profissionais da empresa responsáveis pela promoção de colaboradores/as são 

treinados em temas de equidade de gênero 

▪ A empresa se assegura de que tanto homens quanto mulheres sejam considerados/as 

no planejamento sucessório para cada papel-chave do processo decisório ou para as 

lideranças das equipes 
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▪ A empresa possui programa de identificação de lideranças femininas ou a empresa 

possui prêmio para lideranças femininas que se destacaram no ano ou iniciativa similar 

▪ A empresa possui metas para reduzir a diferença na proporção entre cargos ocupados 

por homens e mulheres em seus cargos de gerência e executivos 

▪ A empresa possui outras políticas desse tipo 

▪ A empresa não possui políticas específicas para ascensão de mulheres 

 

Se a empresa possui outras políticas desse tipo, listar quais: ____________________________ 

 

18. Métricas de ascensão de mulheres 

Quais destas métricas ou monitoramentos relativos à ascensão de mulheres a empresa possui? 

▪ Monitoramento do percurso de carreira das mulheres ao longo do tempo 

▪ Monitoramento dos números relativos ao retorno de mulheres após o cumprimento 

da licença-maternidade/licença-adoção 

▪ Métricas para aferir ascensão financeira de colaboradoras 

▪ Métricas para correlacionar seus índices de performance e a presença de mulheres 

▪ Outras 

▪ A empresa não possui métricas ou monitoramento de ascensão de mulheres 

 

Se marcou “outras” na pergunta anterior, listar quais: _________________________________ 

 

Práticas ou políticas gerais relativas à capacitação de mulheres para 

liderança 

 

19. Práticas ou políticas específicas de capacitação de mulheres para liderança 

A empresa possui quais das seguintes ações relativas a programas de incentivo à liderança 

feminina? 

▪ A empresa possui práticas não formalizadas de incentivo à liderança feminina 

▪ A empresa oferece programa/ações de incentivo à liderança feminina apenas a cargos 

específicos ou a potenciais lideranças femininas que tenham sido identificadas 

▪ A empresa oferece programa/ações de incentivo à liderança feminina a todas as suas 

colaboradoras 

▪ A empresa promove ações de intercâmbio de experiências entre mulheres em altos 

cargos de liderança e outras em posições hierarquicamente menos elevadas, com o 
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objetivo de expor as atitudes, competências e habilidades que as líderes 

desenvolveram para ascender 

▪ A empresa promove networking entre as colaboradoras da empresa 

▪ As redes de networking feminino da empresa são formalmente estabelecidas 

▪ A empresa oferece treinamento de desenvolvimento de habilidades de liderança 

específico para mulheres 

▪ As práticas ou o programa de incentivo à liderança feminina são explicitamente 

alinhados ao planejamento de sucessão da empresa 

▪ A empresa possui outras ações nesse sentido 

▪ A empresa não desenvolve ações relativas a programas de incentivo à liderança 

feminina 

 

Se a empresa possui outras ações nesse sentido, listar quais: ___________________________ 

 

20. Programa de coaching 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou ações relacionadas a programas de 

coaching? 

▪ A empresa possui programa de coaching 

▪ A empresa oferece o programa de coaching apenas a cargos específicos 

▪ O programa de coaching é pensado tendo em vista gaps de habilidades e necessidades 

de crescimento profissional dos/as colaboradores/as 

▪ O coaching está formalmente ligado ao plano de desenvolvimento de carreira dos/as 

treinados/as (coachees) 

▪ Os coaches do programa são pessoas externas à empresa (external coaching) 

▪ Os coaches são colaboradores/as da própria empresa (internal coaching)  

▪ A empresa incentiva a participação de mulheres no programa de coaching  

▪ A empresa possui programa de coaching específico para mulheres 

▪ A empresa não possui programa de coaching 

▪ A empresa não possui programa de coaching específico para mulheres 

 

21. Monitoramento de resultados do programa de coaching 

A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento e accountability de 

programas de coaching? 

▪ A empresa possui programa de coaching, mas não realiza monitoramento sobre sua 

efetividade 
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▪ A empresa possui processos formais de monitoramento do coaching 

▪ A empresa monitora a qualidade do relacionamento entre o/a coach e os/as treinados 

(coachees) 

▪ A empresa possui processos de obtenção de feedback sobre os programas de coaching 

por meio de múltiplas fontes e métricas 

▪ A empresa possui monitoramento para avaliar a retenção dos envolvidos, bem como 

se os/as colaboradores/as envolvidos/as em programas de coaching estão alcançando 

seus objetivos na carreira 

▪ A empresa monitora se mulheres estão tendo aos programas de coaching 

▪ A empresa monitora se mulheres estão conseguindo promoções e desenvolvendo suas 

carreiras após programas de coaching 

▪ A empresa estabelece objetivos formais e os comunica para o programa de coaching 

▪ A empresa se assegura de que eventuais relatos com resultados dos programas de 

coaching sejam divulgados e discutidos entre colaboradores/as de todos os níveis, 

inclusive por líderes sêniores 

▪ A empresa possui um cargo responsável pelos mecanismos de accountability dos 

programas de coaching ou possui responsáveis formais pelo programa 

▪ Não aplicável (a empresa não possui programa de coaching) 

 

22. Programa de mentoring 

A empresa possui quais das seguintes políticas relacionadas a programas de mentoring? 

▪ A empresa incentiva informalmente o relacionamento de mentoring entre seus/suas 

colaboradores/as 

▪ A empresa possui programa formalizado de mentoring 

▪ A empresa oferece o programa de mentoring apenas a cargos específicos 

▪ A empresa se assegura de que a nomeação dos mentores é diretamente ligada às 

necessidades de desenvolvimento de habilidades dos/das mentees 

▪ O mentoring está formalmente ligado ao plano de desenvolvimento de carreira 

dos/das mentees 

▪ A empresa possui programa de mentoring virtual 

▪ A empresa possui programa de peer-to-peer mentoring (entre pessoas do mesmo nível 

hierárquico) 

▪ A empresa possui programa de mentoring específico para mulheres 

▪ A empresa possui treinamento relacionado ao mentoring 

▪ A empresa possui outras políticas relativas ao programa de mentoring 

▪ A empresa não possui programa de mentoring 
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Se a empresa possui outras políticas relativas ao programa de mentoring, listar quais: _______ 

 

23. Programa de sponsorship 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou práticas relacionadas a programas de 

sponsorship? 

▪ A empresa possui programa formalizado de sponsorship 

▪ O programa de sponsorship é oferecido a cada ponto de transição de carreira dos/as 

colaboradores/as 

▪ A empresa incentiva a participação de mulheres no programa de sponsorship 

▪ A empresa determina que mulheres sêniores ingressem como sponsors no programa 

de sponsorship 

▪ A empresa possui programa de sponsorship específico para mulheres 

▪ A empresa possui treinamento específico para os/as sponsors participantes do 

programa relativo a temas de equidade de gênero 

▪ A empresa promove o networking e a apresentação de mulheres de níveis 

hierárquicos menos elevados a líderes sêniores da empresa por meio de encontros 

periódicos para que o sponsorship informal se estabeleça naturalmente 

▪ O programa de sponsorship fornece feedback aos/às sponsoreds acerca de suas 

qualidades e necessidades de desenvolvimento pessoal em habilidades de liderança 

▪ A empresa possui outras políticas relativas ao programa de sponsorship 

▪ A empresa não possui programa formal de sponsorship 

 

Se a empresa possui outras políticas relativas ao programa de sponsorship, listar quais: ______ 

 

Práticas ou políticas relativas à avaliação de desempenho 

 

24. Avaliação de desempenho das colaboradoras 

Como a empresa avalia o desempenho de suas colaboradoras? 

▪ A empresa realiza a avaliação de desempenho de maneira sistemática, pelo menos 

uma vez ao ano 

▪ A empresa realiza a avaliação de desempenho estabelecida formalmente e que utiliza 

os mesmos critérios e métodos de atribuição de valor tanto para homens como para 

mulheres 



       

 
 107  

▪ A empresa realiza a avaliação de desempenho estabelecida formalmente mas utiliza 

critérios e métodos de atribuição de valor que levam em consideração diferenças 

biológicas entre homens e mulheres 

▪ A empresa realiza a avaliação de desempenho por meio de critérios estabelecidos caso 

a caso pelo/a avaliador/a 

▪ A empresa disponibiliza os resultados da avaliação de desempenho individualmente a 

cada avaliado/a 

▪ A empresa condiciona a remuneração variável de alguns/algumas colaboradores/as à 

avaliação de desempenho 

▪ A empresa condiciona a promoção de colaboradores/as aos resultados da avaliação de 

desempenho 

▪ A empresa realiza avaliação de desempenho 360o 

▪ A empresa realiza de outra forma a avaliação de desempenho de seus/suas 

colaboradores/as 

▪ A empresa não realiza avaliação de desempenho de seus/suas colaboradores/as 

 

25. Monitoramento de resultados das avaliações de desempenho em prol da equidade de 

gênero 

A empresa possui alguma das práticas abaixo relacionadas à avaliação de desempenho? 

▪ A empresa monitora os resultados da avaliação de desempenho em relação ao gênero 

dos/das avaliados/as 

▪ A empresa realiza a avaliação de mulheres que tenham tirado licença maternidade 

com base na replicação dos resultados do ano anterior ou fazendo avaliação 

proporcional 

▪ A empresa possui procedimentos formais e claros de aumento salarial atrelados aos 

índices de desempenho  

▪ A empresa realiza avaliação de desempenho para colaboradores/as que trabalham em 

meio período separadamente da avaliação feita para colaboradores/as que trabalham 

em período integral, por critérios específicos e adequados, com o objetivo de observar 

mais precisamente sua contribuição e seu valor à organização 

▪ As pessoas responsáveis pela avaliação de desempenho recebem treinamento 

específico sobre bias (viéses), estereótipos e preconceitos de gênero no ambiente de 

trabalho 

▪ A empresa possui outro(s) tipo(s) de monitoramento de resultados das avaliações de 

desempenho em prol da equidade de gênero 

▪ A empresa não possui monitoramento de resultados das avaliações de desempenho 

em prol da equidade de gênero 
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Retenção de mulheres na gerência intermediária 

 

26. Monitoramento do índice de turnover de mulheres que ocupam a gerência intermediária 

A empresa monitora e avalia o índice de demissões voluntárias de colaboradoras mulheres que 

ocupam cargos de gerência intermediária ou equivalente ou estejam prestes a ocupá-lo? 

• Sim 

• Não 

 

27. Motivação do índice de turnover de mulheres que ocupam a gerência intermediária 

A empresa tem processos para detectar os motivos de eventuais altos índices de turnover de 

mulheres nesse nível hierárquico? 

• Sim 

• Não 

 

Presença de mulheres em diretorias e conselhos 

 

28. Políticas ou práticas específicas para ascensão de mulheres à diretoria 

Quais das seguintes políticas ou ações a empresa possui em relação à ascensão de mulheres a 

cargos de diretoria (ou vice-presidência)? 

▪ Equidade de gênero é um critério no processo de nomeação de diretores (ou VPs) 

▪ A empresa possui meta ou cota que visa a equilibrar o número de homens e mulheres 

em suas diretorias (ou vice-presidências) 

▪ A empresa não possui cotas nem pretensões de pleno equilíbrio numérico nos curto e 

médio prazos, mas possui metas de ascensão de mulheres aos cargos de diretoria (ou 

VPs) 

▪ A empresa não possui tais políticas, por acreditar que ações afirmativas não têm base 

meritocrática 

▪ A empresa não possui tais políticas por outros motivos 

 

Se a empresa possui meta ou cotas para mulheres na diretoria (ou vice-presidência), qual o 

percentual mínimo de cada gênero estabelecido pela meta ou cota e para qual lapso 

temporal? ___________________________________________________________________ 

 

29. Políticas ou práticas específicas para nomeação de mulheres em conselhos de administração 
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Quais das seguintes políticas e ações a empresa possui em relação à participação de mulheres 

em conselhos de administração? 

▪ O regimento do conselho de administração inclui princípios e orientações vinculados à 

promoção da equidade de gênero dentro do próprio conselho 

▪ Equidade de gênero é um critério no processo de nomeação do conselho de 

administração 

▪ A empresa possui meta ou cota de percentual mínimo que visa equilibrar o número de 

homens e mulheres em seu conselho de administração 

▪ A empresa não possui tais políticas, por acreditar que ações afirmativas não têm base 

meritocrática 

▪ A empresa não possui tais políticas por outros motivos 

 

Se a empresa possui cotas ou metas para mulheres em seu conselho de administração, qual o 

porcentual mínimo estabelecido pela meta ou cota e qual o tempo de duração previsto para a 

medida? _____________________________________________________________________ 

 

Políticas de equidade de gênero na remuneração e políticas salariais 

 

30. Práticas ou políticas gerais para equidade de gênero na remuneração 

A empresa apresenta quais das políticas de equidade de gênero na remuneração abaixo? 

▪ A empresa monitora satisfação salarial na empresa e relaciona estes índices com o 

gênero dos/as monitorados/as 

▪ A empresa divulga amplamente e em variados meios de comunicação interna sua 

política salarial (dá publicidade aos valores de remunerações fixas e variáveis), de 

modo que todos/as colaboradores/as possam ter acesso a elas 

▪ A empresa possui procedimentos formais e claros de aumento salarial 

▪ A empresa possui métricas de monitoramento de equiparação salarial entre homens e 

mulheres 

▪ A empresa possui comitê que analisa a remuneração variável dos/as colaboradores/as 

e investiga eventuais discrepâncias 

▪ A empresa tem metas para diminuir a variação proporcional entre o maior e o menor 

salário 

▪ A empresa possui outra(s) política(s) de equidade de gênero na remuneração 

▪ A empresa não possui política de equidade de gênero na remuneração 
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Políticas para inclusão de mulheres em postos tradicionalmente 

masculinos 

 

31. Inclusão de mulheres em postos usualmente ocupados por homens 

Há alguma política específica ou ação de estímulo à promoção de mulheres a cargos que são 

normalmente pouco ocupados por mulheres na empresa? 

• Sim 

• Não 

 

Se sim, listar quais: ____________________________________________________________ 

 

 

Políticas demissionais e tratamento equitativo de gênero 

 

32. Políticas demissionais para monitoramento dos desligamentos de mulheres 

A empresa possui quais destas políticas em relação à demissão de colaboradoras? 

▪ A empresa realiza entrevistas de desligamento com colaboradores/as que deixaram a 

empresa para saber quais foram os motivos desta decisão 

▪ A empresa possui registro das justificativas dos desligamentos voluntários ou 

involuntários 

▪ Os registros das justificativas dos desligamentos são analisadas por gênero 

▪ A empresa utiliza avaliações baseadas em competências técnicas para tomada de 

decisão sobre demissões 

▪ A empresa dá acesso ao/à colaborador/a a informações que balizaram o processo 

demissional involuntário, como forma de propiciar o desenvolvimento profissional da 

pessoal demitida 

▪ A empresa monitora os índices de demissão em relação ao gênero dos/as 

colaboradores/as 

▪ A empresa não monitora desligamentos com direcionamento específico para questões 

de gênero 

▪ A empresa não monitora desligamentos  

 

33. Motivações dos pedidos de demissão de colaboradoras 

Se a empresa monitora os índices e motivos de demissão, quais são as motivações mais 

indicadas pelas colaboradoras mulheres (numerar de acordo com as motivações mais 
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indicadas, utilizando 1 para a mais indicada, e 9 para a menos indicada, de acordo com o 

monitoramento e percepção do RH)? 

 

Motivação Frequência da motivação 

Ir para outra empresa  

Dedicação à família  

Problemas de relacionamento  

Problemas de saúde  

Falta de flexibilidade no trabalho  

Burnout/estresse  

Outros motivos para sair do mercado de trabalho  

A empresa não monitora motivações para a demissão  

 

 

Conciliação entre trabalho, família e vida pessoal 

 

34. Jornada de trabalho e o respeito à vida privada das colaboradoras 

A empresa adota quais das seguintes medidas de conciliação entre trabalho, família e vida 

pessoal quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as? 

▪ A empresa possui políticas estabelecidas e divulgadas para a realização de horas extras 

▪ A empresa compensa as horas extras de todos/as colaboradores/as, incluindo 

gerentes e executivos/as, de forma regular e registrada (banco de horas) 

▪ A empresa realiza o pagamento de todas as horas extras mas não as evita 

▪ A empresa comunica a necessidade de realização de horas extras com antecedência e 

respeita a disponibilidade de seus/as colaboradores/as 

▪ A empresa evita horas extras, mas não as controla em cargos de gerência 

intermediária para cima 

▪ A empresa mantém programas de respeito e limites com relação ao trabalho remoto 

fora do horário de trabalho 

▪ A empresa analisa caso a caso as demandas dos/as colaboradores/as 

▪ A empresa possui outras medidas de conciliação entre trabalho, família e vida pessoal 

quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as 

▪ A empresa não possui medidas de conciliação entre trabalho, família e vida pessoal 

quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as 

 

35. Trabalho remoto e o respeito à vida privada 

Quanto às comunicações com os/as colaboradores/as e o método de trabalho remoto: 
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▪ A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho em função da natureza dos negócios da empresa e isso é 

compreendido e praticado sem questionamentos 

▪ A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho mas esta prática é mal recebida pelos colaboradores 

▪ A empresa realiza comunicações com os/as colaboradores/as fora do horário da 

jornada de trabalho com anuência tácita de seus colaboradores, que preferem a 

flexibilidade do trabalho remoto e compreendem 

▪ É solicitada autorização para o/a colaborador/a para realizar este tipo de comunicação 

após o horário de trabalho 

▪ A empresa possui outra política ou prática neste sentido 

▪ A empresa analisa caso a caso, não tem prática sobre o tema 

 

Flexibilidade de trabalho e carreira 

 

Práticas e políticas de jornada de trabalho flexível 

 

36. Tipos de jornada ou arranjos contratuais flexíveis de trabalho 

Quais das políticas ou práticas de jornada de trabalho flexível abaixo a empresa adota? 

▪ A empresa adota informalmente práticas de jornada de trabalho flexível 

▪ A empresa possui política formal de jornada de trabalho flexível de meio período 

▪ Flextime: permite variação de horário na chegada e na saída do trabalho 

▪ Teletrabalho: trabalho realizado de outro lugar que não as instalações da empresa, 

normalmente de casa 

▪ Jornadas com redução de dias/horas: funcionários/as podem trabalhar um número 

menor de dias por semana, ou um número menor de horas por dia 

▪ Cargo compartilhado: duas pessoas voluntariamente compartilham as 

responsabilidades de trabalho de um cargo de tempo integral 

▪ Arranjos contratuais sazonais: funcionários/as trabalham em tempo integral ou parcial 

por menos de seis meses durante o ano 

▪ A empresa possui outras políticas de jornada de trabalho flexível 

▪ A empresa não possui política de trabalho flexível 

 

Se a empresa possui outras políticas de jornada de trabalho flexível, listar quais: ____________ 

 

37. Destinação das jornadas flexíveis de trabalho 

Como e a quem a empresa destina práticas relativas às políticas de jornada de trabalho 

flexível? 

▪ A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para mulheres 

▪ A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para mulheres que 

voltaram de licença maternidade 
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▪ A empresa oferece políticas de jornada de trabalho flexível apenas para pais/mães que 

voltaram de licença maternidade/paternidade 

▪ A empresa concede políticas de jornada de trabalho flexível apenas para cargos 

específicos 

▪ A empresa concede políticas de trabalho flexível para todos seus/suas 

colaboradores/as, independentemente da comprovação de demandas específicas 

▪ A empresa possui outros critérios para concessão de jornada de trabalho flexível 

▪ A empresa não possui políticas de jornada de trabalho flexível 

 

38. Critérios de cada empresa para concessão de jornadas flexíveis 

Como se dá o processo de concessão de políticas de trabalho flexível (se houver) para os/as 

colaboradores/as? Há algum tipo de avaliação para esse tipo de concessão? Há algum outro 

tipo de requisito para a concessão além dos elencados na questão anterior? _______________ 

 

39. Monitoramento das práticas de jornada flexível de trabalho 

A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento de políticas de trabalho 

flexível? 

▪ A empresa monitora a qualidade do relacionamento de colaboradores/as que utilizam 

políticas de trabalho flexível com seus/suas superiores/as imediatos/as 

▪ A empresa monitora, em equipes que possuem colaboradores/as que utilizam políticas 

de trabalho flexível, questões de comunicação, quantidade de trabalho, distribuição do 

trabalho, coordenação e comunicação dentre os membros do time 

▪ A empresa possui processos de obtenção de feedback sobre as políticas de trabalho 

flexível 

▪ A empresa monitora se mulheres que usufruem de políticas de trabalho flexível estão 

conseguindo promoções e desenvolvendo suas carreiras 

▪ A empresa possui outra prática ou política de monitoramento de políticas de trabalho 

flexível 

▪ A empresa não possui política de monitoramento de políticas de trabalho flexível 

 

Práticas relativas a funções de cuidado (para com filhos e família) 

 

40. Práticas ou políticas relativas a funções de cuidado com a família 

Como a empresa lida com as funções de cuidado de seus/suas colaboradores/as para com a 

família, em termos de concessão de benefícios e apoio? 

▪ A empresa facilita o acompanhamento da saúde dos filhos de seus colaboradores/as 

(consultas médicas) 

▪ A empresa fornece às colaboradoras um cheque mãe (valor extra dado à colaboradora 

mulher que terá filhos) 

▪ A empresa oferece licença paternidade, remunerada e/ou compulsória, de período 

igual ou superior a 20 dias 

▪ A empresa oferece a seus/suas colaboradores/as a licença-adoção 
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▪ A empresa tem mecanismos que garantem que a licença parental seja integralmente 

cumprida por seus/suas colaboradores/as 

▪ A empresa fornece auxílio creche ou a empresa oferece instalações para o cuidado de 

crianças de 4 meses a 6 anos de idade 

▪ A empresa possui espaço específico para amamentação de filhos de colaboradoras 

▪ A empresa considera demandas dos papéis familiares dos/as colaboradores/as quando 

agenda viagens e programas de educação e treinamento 

▪ A empresa oferece serviço de transporte de filhos de colaboradores/as da escola até a 

empresa, ou trajetos similares 

▪ A empresa promove campanhas internas de sensibilização sobre a importância da 

divisão das tarefas domésticas e sobre a paternidade responsável 

▪ A empresa possui outra(s) prática(s) específica(s) sobre o tema 

▪ A empresa analisa caso a caso, não tem prática específica sobre o tema 

 

Discriminação de gênero e assédio contra mulheres 

 

41. Práticas ou políticas contra discriminação de gênero e assédio contra mulheres 

Quais dessas políticas a empresa adota contra discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual a colaboradoras? 

▪ A empresa possui canal de relacionamento que possibilita a realização de denúncias e 

reclamações, como ouvidoria (preferencialmente com a proteção do anonimato) 

▪ A empresa possui um processo de acompanhamento ou sindicância, acompanhada de 

mecanismo de feedback, para as reclamações ou denúncias veiculadas pelo canal de 

ouvidoria ou relacionamento  

▪ A empresa garante sigilo e que não haverá represálias àqueles que apresentarem 

reclamações ou denúncias veiculadas pelo canal de relacionamento ou órgão 

específico para avaliar denúncias sobre discriminação de gênero e/ou assédio sexual 

▪ A empresa aborda em seus treinamentos quais tipos de condutas podem ser 

considerados assédio moral e sexual, bem como discriminação de gênero, 

exemplificando-as 

▪ A empresa inclui e avalia a questão da discriminação de gênero e do assédio sexual 

dentro de seus procedimentos de gestão de riscos estratégicos e reputacionais 

▪ A empresa possui métricas para avaliar o sucesso de seus programas contra a 

discriminação de gênero e o assédio sexual 

▪ A empresa possui outras políticas contra a discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual 

▪ A empresa não possui política contra discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual contra colaboradoras 

 

Se a empresa possui outras políticas contra a discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual, listar: ___________________________________________________________ 
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Mulheres e interseccionalidades 

 

42. Sobre mulheres e interseccionalidades (cor, raça, deficiência, orientação afetiva e identidade 

de gênero), responda abaixo: 

A empresa adota práticas e políticas de inclusão e ascensão que considerem vulnerabilidades 

específicas das mulheres de etnias não brancas? Se sim, quais? _________________________ 

 

A empresa adota práticas e políticas de inclusão e ascensão que considerem vulnerabilidades 

específicas das mulheres de orientação afetiva não heterossexual? Se sim, quais? __________ 

 

A empresa adota práticas e políticas de inclusão e ascensão que considerem vulnerabilidades 

específicas das mulheres trans? Se sim, quais? _______________________________________ 

 

A empresa adota políticas e práticas de inclusão e ascensão que considerem vulnerabilidades 

específicas das mulheres com deficiência física ou intelectual? Se sim, quais? ______________ 
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Dados demográficos 

Instruções para preenchimento dos dados demográficos 

 

❖ Muito importante: quando terminar cada preenchimento, clicar no botão “voltar” (se 

não tiver terminado de preencher o bloco de questões) ou “prosseguir” (se tiver 

terminado) para salvar o preenchimento. Isso impede que os dados preenchidos se 

percam. 

❖ Preencher com os dados do último exercício da empresa. 

❖ O responsável pelo preenchimento deverá escrever NT nas células que pedem dados 

que a empresa não tem ou não monitora. 

❖ De acordo com o critério utilizado pelo IBGE, a nomenclatura "negro" se refere a 

pessoas pretas + pessoas pardas. Se a empresa separa os dados quantitativos de 

pessoas pretas e pardas, ela deve somá-los e inseri-los neste questionário como 

"pessoas negras". 

❖ Para não alongar o conteúdo do questionário, as classificações de ascendência étnica 

resumem-se a pessoas brancas e negras, que são os segmentos étnicos 

numericamente mais relevantes em nosso país. Contudo, em questões onde consta a 

ascendência étnica de colaboradores, no "total" (seja de homens, mulheres, 

colaboradores etc), deve-se inserir o total de funcionários levando em conta outras 

ascendências étnicas (amarela, indígena etc) - a quantidade destas será calculada por 

subtração. 

❖ Para fins de preenchimento deste questionário, a categoria "cargos técnicos" abrange 

analistas, assistentes, especialistas, coordenadores e supervisores de todas as áreas, 

salvo aquelas relativas à “produção” (categoria na qual são incluídos trabalhadores da 

produção de bens e serviços industriais). 

❖ Quando se pergunta sobre o gênero de colaboradores da empresa, o número 

fornecido deverá incluir mulheres cisgênero e transgênero, bem como homens 

cisgênero e transgênero. A determinação do número de colaboradores trans (sejam 

eles homens ou mulheres) é pedida especificamente em uma das últimas perguntas 

deste bloco de questões. 
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43. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com nível hierárquico, 

gênero e cor/etnia: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/etnia, indicar apenas o total 

de colaboradores) 

 

 Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Total de 

colaboradores/as 

Conselho        

Diretoria        

Superintendência        

Gerência        

Cargos técnicos        

Produção        

Trainees        

Aprendizes        

Estagiários/as        

 

 

44. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com nível hierárquico, 

gênero e faixa etária: 

 

 Mulheres < 30 anos 
Mulheres 30-50 

anos 
Mulheres > 50 anos Total de mulheres 

Conselho     

Diretoria     

Superintendência     

Gerência     

Cargos técnicos     

Produção     

Trainees     

Aprendizes     

Estagiários/as      

Total     
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45. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com nível hierárquico, 

gênero e faixa etária: 

 

 Homens < 30 anos Homens 30-50 anos Homens > 50 anos Total de homens 

Conselho     

Diretoria     

Superintendência     

Gerência     

Cargos técnicos     

Produção     

Trainees     

Aprendizes     

Estagiários/as      

Total     

 

 

46. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com o vínculo de 

colaboração, gênero e cor/etnia: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as) 

 

 CLT Pessoa jurídica Terceirizados/as Outros 

Homens brancos     

Homens negros     

Total de homens     

Mulheres brancas     

Mulheres negras     

Total de mulheres     

 

 

Para o preenchimento da pergunta a seguir, considerar as seguintes definições: 

✓ Flextime: permite variação de horário na chegada e na saída do trabalho 

✓ Teletrabalho: trabalho realizado de outro lugar que não as instalações da empresa, 

normalmente de casa 

✓ Arranjos contratuais sazonais: funcionários/as trabalham em tempo integral ou parcial 

por menos de seis meses durante o ano 
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✓ Jornada com redução de dias/horas: colaboradores/as podem trabalhar um número 

menor de dias por semana, ou um número menor de horas por dia 

✓ Semanas de trabalho comprimidas: a carga de trabalho correspondente ao trabalho em 

tempo integral é condensada dentro de um período menor do que cinco dias 

✓ Cargo compartilhado: duas pessoas voluntariamente compartilham as 

responsabilidades de trabalho de um cargo de tempo integral.  

 

47. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com a jornada de trabalho 

(ou utilização de políticas de trabalho flexível), gênero e cor/etnia: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as): 

 

 
Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Jornada 

integral  
      

Meio período       

Flextime       

Teletrabalho       

Arranjos 

contratuais 

sazonais 

      

Jornada com 

redução de 

dias/horas 

      

Semanas de 

trabalho 

comprimidas 

      

Cargo 

compartilhado 
      

 

 

48. Preencher com a quantidade de colaboradores, de acordo com a jornada de trabalho (ou 

utilização de políticas de trabalho flexível), gênero e tipo de cargo: 

 

 
Homens na 

diretoria 

Homens no 

conselho 

Homens na 

superintendência 

Homens 

na média 

gerência 

Outros 

colaboradores 

Total de 

homens 

Jornada 

integral 
      

Meio período       
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Flextime       

Teletrabalho       

Arranjos 

contratuais 

sazonais 

      

Jornada com 

redução de 

dias/horas 

      

Semanas de 

trabalho 

comprimidas 

      

Cargo 

compartilhado 
      

 

 

49. Preencher com a quantidade de colaboradoras, de acordo com a jornada de trabalho (ou 

utilização de políticas de trabalho flexível), gênero e tipo de cargo: 

 

 
Mulheres 

na diretoria 

Mulheres no 

conselho 

Mulheres na 

superintendência 

Mulheres 

na média 

gerência 

Outras 

colaboradoras 

Total de 

mulheres 

Jornada 

integral 
      

Meio período       

Flextime       

Teletrabalho       

Arranjos 

contratuais 

sazonais 

      

Jornada com 

redução de 

dias/horas 

      

Semanas de 

trabalho 

comprimidas 

      

Cargo 

compartilhado 
      

 

 

50. Preencher com os valores (em R$) de salário médio na empresa, por nível hierárquico, 

gênero e cor/etnia. Não considerar remuneração variável: 
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(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/etnia, indicar apenas número 

total de colaboradores/as) 

 

 Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Total de 

colaboradores/as 

Diretoria        

Superintendência        

Gerência        

Cargos técnicos        

Produção        

Trainees        

Aprendizes        

Estagiários/as        

 

 

51. Preencher com a quantidade de colaboradores/as por nível educacional mais avançado que 

já cursou, gênero e cor/etnia: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/etnia, indicar apenas o 

número total de colaboradores/as) 

 

 
Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Ensino fundamental       

Ensino médio       

Ensino superior       

Pós-graduação lato sensu       

Mestrado/MBA       

Doutorado       

 

 

52. Preencher com a quantidade de colaboradores/as por nível educacional mais avançado que 

já cursou, gênero e faixa etária: 

 

 
Ensino 

fundamental 
Ensino médio 

Ensino 

superior 

Pós-

graduação 

lato sensu 

Mestrado/MBA Doutorado 
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Homens < 30 

anos 
      

Homens 30-

50 anos 
      

Homens > 50 

anos 
      

Total de 

homens 
      

Mulheres < 

50 anos 
      

Mulheres 30-

50 anos 
      

Mulheres > 

50 anos 
      

Total de 

mulheres 
      

 

 

53. Preencher com quantidade de contratações e desligamentos voluntários e involuntários, 

gênero e faixa etária: 

 

 Contratações Desligamentos voluntários 
Desligamentos 

involuntários 

Homens < 30 anos    

Homens 30-50 anos    

Homens > 50 anos    

Total de homens    

Mulheres < 30 anos    

Mulheres 30-50 anos    

Mulheres > 50 anos    

Total de mulheres    

 

 

54. Preencher com a quantidade de colaboradores que deixaram a empresa voluntariamente 

no último exercício, de acordo com principais motivos para a saída, gênero e tipo de cargo: 

 

 
Homens na 

diretoria 

Homens no 

conselho 

Homens na 

superintendência 

Homens na 

média gerência 

Outros 

colaboradores 

Total de 

homens 



       

 
 123  

Ir para outra 

empresa 
      

Abrir negócio 

próprio 
      

Dedicação à 

família 
      

Problemas de 

relacionamento 

no trabalho 

      

Problemas de 

saúde 
      

Falta de 

flexibilidade no 

trabalho 

      

Burnout e/ou 

estresse 
      

Outros motivos 

para sair do 

mercado de 

trabalho 

      

Outros       

 

 

55. Preencher com a quantidade de colaboradoras que deixaram a empresa voluntariamente 

no último exercício, de acordo com principais motivos para a saída, gênero e tipo de cargo: 

 

 
Mulheres 

na diretoria 

Mulheres no 

conselho 

Mulheres na 

superintendência 

Mulheres 

na média 

gerência 

Outras 

colaboradoras 

Total de 

mulheres 

Ir para outra 

empresa 
      

Abrir negócio 

próprio 
      

Dedicação à 

família 
      

Problemas de 

relacionamento 

no trabalho 
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Problemas de 

saúde 
      

Falta de 

flexibilidade no 

trabalho 

      

Burnout e/ou 

estresse 
      

Outros motivos 

para sair do 

mercado de 

trabalho 

      

Outros       

 

 

56. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com tempo de permanência 

na empresa, gênero e cor/raça: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as) 

 

 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 2 anos De 3 a 5 anos 

De 6 a 10 

anos 

De 11 a 15 

anos 

16 anos ou 

mais 

Homens 

brancos 
      

Homens 

negros 
      

Total de 

homens 
      

Mulheres 

brancas 
      

Mulheres 

negras 
      

Total de 

mulheres 
      

 

 

57. Preencher com a quantidade de colaboradores/as capacitados/as ou treinados/as, de 

acordo com o tipo de capacitação ou treinamento, gênero e cor/raça 
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(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as) 

 

 
Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Curso de 

idiomas 
      

Graduação 

oferecida pela 

empresa 

      

Pós-graduação 

oferecida pela 

empresa 

      

Coaching 

oferecido pela 

empresa 

      

Mentoring       

Sponsorship       

Treinamento de 

diversidade 
      

Treinamento de 

vieses 

inconscientes 

      

Outras 

capacitações ou 

treinamentos 

      

 

 

58. Preencher com a quantidade de colaboradores capacitados ou treinados, de acordo com o 

tipo de capacitação ou treinamento, gênero e tipo de cargo:  

 

 
Homens na 

diretoria 

Homens 

no 

conselho 

Homens na 

superintendência 

Homens na 

média 

gerência 

Outros 

colaboradores 

Total de 

homens 

Curso de 

idiomas 
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Graduação 

oferecida 

pela empresa 

      

Pós-

graduação 

oferecida 

pela empresa 

      

Coaching 

oferecido 

pela empresa 

      

Mentoring       

Sponsorship       

Treinamento 

de 

diversidade 

      

Treinamento 

de vieses 

inconscientes 

      

Outras 

capacitações 

ou 

treinamentos 

      

 

 

59. Preencher com a quantidade de colaboradoras capacitadas ou treinadas, de acordo com o 

tipo de capacitação ou treinamento, gênero e tipo de cargo:  

 

 
Mulheres 

na diretoria 

Mulheres 

no conselho 

Mulheres na 

superintendência 

Mulheres na 

média 

gerência 

Outras 

colaboradoras 

Total de 

mulheres 

Curso de 

idiomas 
      

Graduação 

oferecida pela 

empresa 

      

Pós-graduação 

oferecida pela 

empresa 

      

Coaching 

oferecido pela 

empresa 

      

Mentoring       
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Sponsorship       

Treinamento de 

diversidade 
      

Treinamento de 

vieses 

inconscientes 

      

Outras 

capacitações ou 

treinamentos 

      

 

 

60. Preencher com a quantidade de colaboradores/as, de acordo com gênero e cor/raça, com 

dados relativos ao último exercício da empresa. 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as) 

 

 
Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total de 

homens 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total de 

mulheres 

Tiveram filhos       

Tiraram licença 

maternidade/paternidade 
      

Tiraram licença 

maternidade/paternidade 

estendida 

      

Retornaram ao trabalho 

após o término da licença 

maternidade/paternidade 

      

Retornaram da licença 

maternidade/paternidade 

e ainda estavam 

empregados no mesmo 

ano 

      

 

 

61. Preencher com a quantidade de colaboradores, de acordo com gênero e tipo de cargo, 

com dados relativos ao último exercício da empresa: 

 

 

Homens 

na 

diretoria 

Homens 

no 

conselho 

Homens na 

superintendência 

Homens 

na média 

gerência 

Outros 

colaboradores 

Total de 

homens 

Tiveram filhos       
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Tiraram licença 

paternidade 
      

Tiraram licença 

paternidade estendida 
      

Retornaram ao trabalho 

após o término da licença 

paternidade 

      

Retornaram da licença 

paternidade e ainda 

estavam empregados no 

mesmo ano 

      

 

 

62. Preencher com a quantidade de colaboradoras, de acordo com gênero e tipo de cargo, 

com dados relativos ao último exercício da empresa: 

 

 

Mulheres 

na 

diretoria 

Mulheres 

no 

conselho 

Mulheres na 

superintendência 

Mulheres 

na média 

gerência 

Outras 

colaboradoras 

Total de 

mulheres 

Tiveram filhos       

Tiraram licença 

maternidade 
      

Tiraram licença 

maternidade estendida 
      

Retornaram ao trabalho 

após o término da licença 

maternidade 

      

Retornaram da licença 

maternidade e ainda 

estavam empregados no 

mesmo ano 

      

 

 

63. Preencher com a quantidade de colaboradores/as em relação ao estado civil, por gênero e 

cor/raça: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores/as) 

 

 Solteiro/a Casado/a 

Casado/a com 

companheiro/

a do mesmo 

sexo 

Casado/a com 

companheiro/a 

do sexo oposto 

Divorciado/a Viúvo/a 
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Homens 

brancos 
      

Homens 

negros 
      

Total de 

homens 
      

Mulheres 

brancas 
      

Mulheres 

negras 
      

Total de 

mulheres 
      

 

 

64. Preencher com a quantidade de colaboradores/as em relação ao estado civil, por gênero e 

tipo de cargo: 

 

 Solteiro/a Casado/a 

Casado/a com 

companheiro/

a do mesmo 

sexo 

Casado/a com 

companheiro/a 

do sexo oposto 

Divorciado/a Viúvo/a 

Homens na 

diretoria 
      

Homens no 

conselho 
      

Homens na 

superintendência 
      

Homens na média 

gerência 
      

Total de homens       
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Mulheres na 

diretoria 
      

Mulheres no 

conselho 
      

Mulheres na 

superintendência 
      

Mulheres na 

média gerência 
      

Outras 

colaboradoras 
      

Total de mulheres       

 

 

65. Preencher com a quantidade de colaboradores/as em relação ao número de filhos, por 

gênero e tipo de cargo: 

 

 Nenhum filho 1 filho 2 filhos 3 filhos 4 filhos ou mais 

Homens na 

diretoria 
     

Homens no 

conselho 
     

Homens na 

superintendência 
     

Homens na média 

gerência 
     

Outros 

colaboradores 
     

Total de homens      

Mulheres na 

diretoria 
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Mulheres no 

conselho 
     

Mulheres na 

superintendência 
     

Mulheres na média 

gerência 
     

Outras 

colaboradoras 
     

Total de mulheres      

 

 

66. Preencher com a quantidade de colaboradores/as relativa a cada categoria acerca da 

avaliação das oportunidades da empresa, em relação a gênero e cor/raça: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de colaboradores) 

 

 

Avaliaram a empresa como um 

lugar que promove oportunidades 

iguais para homens e mulheres 

Não avaliaram a empresa como um 

lugar que promove oportunidades 

iguais para homens e mulheres 

Homens brancos   

Homens negros   

Total de homens   

Mulheres brancas   

Mulheres negras   

Total de mulheres   

 

 

67. Preencher com a quantidade de colaboradores/as relativa a cada categoria acerca da 

avaliação das oportunidades da empresa, em relação a gênero e tipo de cargo 

 

 

Avaliaram a empresa como um 

lugar que promove oportunidades 

iguais para homens e mulheres 

Não avaliaram a empresa como um 

lugar que promove oportunidades 

iguais para homens e mulheres 

Homens na diretoria   

Homens no conselho   

Homens na superintendência   

Homens na média gerência   

Outros colaboradores   
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Total de homens   

Mulheres na diretoria   

Mulheres no conselho   

Mulheres na superintendência   

Mulheres na média gerência   

Outras colaboradoras   

Total de mulheres   

 

 

68. Preencher com a quantidade de integrantes do conselho de administração, por gênero, 

cor/raça e faixa etária: 

(Caso a empresa não tenha monitoramento pelo recorte de cor/raça, indicar apenas o número 

total de integrantes do conselho) 

 

 < 30 anos 30-50 anos > 50 anos 

Homens brancos    

Homens negros    

Total de homens    

Mulheres brancas    

Mulheres negras    

Total de mulheres    

 

 

69. Preencher com a quantidade de integrantes do conselho de administração, por gênero e 

tipo de formação (considerar graduação): 

 

 Homens Mulheres 

Direito   

Engenharia   

Economia   

Administração   

Outros   

 

 

70. Preencher com a quantidade de colaboradores/as com deficiência, de acordo com nível 

hierárquico, gênero e tipo de deficiência: 
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 Diretoria Superintendência Gerência 
Cargos 

técnicos 
Produção Trainees Aprendizes Estagiários/as Total 

Homens 

com 

deficiência 

física 

         

Homens 

com 

deficiência 

intelectual 

         

Total de 

homens 

com 

deficiência 

         

Mulheres 

com 

deficiência 

física 

         

Mulheres 

com 

deficiência 

intelectual 

         

Total de 

mulheres 
         

 

 

71. Preencher com a quantidade de colaboradores/as trans na empresa, de acordo com nível 

hierárquico e identidade de gênero: 

 

 Diretoria Superintendência Gerência 
Cargos 

técnicos 
Produção Trainees Aprendizes Estagiários/as Total 

Homens 

trans 

(identificam-

se com o 

gênero 

masculino) 

         

Mulheres 

trans 

(identificam-

se com o 

gênero 

feminino) 

         

 

 

❖ A empresa autoriza a divulgação das respostas que apresentou neste questionário, 

caso venha a ser escolhida como um dos destaques do Guia de Mulheres na 

Liderança? 

• Sim, a empresa autoriza a divulgação de suas respostas 

• Não, a empresa não autoriza a divulgação de suas respostas 
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Anexo 2 – Glossário do Questionário para o 

Guia de Mulheres na Liderança 

Ação de órgão fiscalizador 

“Referência genérica a quaisquer procedimentos na esfera judicial ou administrativa movidos 

por órgãos voltados à regulação de processos públicos, ou à defesa dos direitos difusos e 

interesses da sociedade em geral”. (GVCes, 2017, p. 6) 

 

 

Ação judicial 

“Referência genérica a quaisquer procedimentos na esfera judicial, por uma pessoa ou grupo 

de pessoas (físicas ou jurídicas), visando à proteção ou reparação de danos a elas causados por 

ação ou omissão de outra pessoa ou grupo de pessoas”. (GVCes, 2017, p. 6) 

 

 

Accountability 

O conceito de accountability é proveniente da ciência política e foi primeiramente utilizado 

para abordagens visando o setor público. Porém, atualmente, ele também é utilizado de forma 

mais ampla (como fazemos aqui), e aplicável para instituições privadas, com o sentido de 

criação em nível institucional de mecanismos de responsabilização de agentes e prestação de 

contas pela concretização de políticas (públicas ou privadas) pelas quais estes são 

responsáveis. 

 

 

Ação afirmativa 

“Ação afirmativa é um conjunto de políticas específicas para membros de grupos sociais 

atingidos por formas de exclusão social que lhes negam um tratamento igualitário no acesso às 

diversas oportunidades. Seu objetivo é superar os efeitos de um passado de discriminação, 

garantindo que pessoas ou grupos discriminados possam competir, igualitariamente, com 

membros dos grupos favorecidos”. (Alves e Galeão-Silva, 2004, p. 20) 

 

 

Assédio moral 

“O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) 

que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica 

ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho”. 

(Ministério da Saúde, 2008a., p. 7) 

 

 

Assédio sexual 

“Assédio sexual é toda tentativa, por parte do superior hierárquico (chefe) ou de quem detenha 

poder hierárquico sobre o subordinado, de obter dele favores sexuais por meio de condutas 
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reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, com o uso do poder que detém, como forma de ameaça 

e condição de continuidade no emprego. 

 

Pode ser definido, também, como quaisquer outras manifestações agressivas de índole sexual 

com o intuito de prejudicar a atividade laboral da vítima, por parte de qualquer pessoa que 

faça parte do quadro funcional, independentemente do poder hierárquico”. (Ministério da 

Saúde, 2008b., p. 7) 

 

Auditoria  

Trata-se de um exame metódico e independente para avaliar se as ações tomadas pela 

empresa e seus resultados estão de acordo com o programa de ações planejadas e se este foi 

é adequado para atingir os objetivos. A auditoria interna é realizada pela própria organização, 

ou em nome dela. 

 

 

Avaliação cega de currículos  

A avaliação cega de currículos é uma prática na qual se avalia os currículos sem a 

disponibilização para o avaliador de informações que poderiam gerar algum preconceito 

contra o avaliado, como gênero, ascendência étnica ou identidade de gênero deste. Uma 

forma pela qual as empresas podem realizar uma avaliação cega de currículo mas guardar 

estatísticas que qualifiquem as pessoas alcançadas por seu programa de atração de talentos é 

disponibilizando um formulário no qual os/as candidatos/as à vaga preencham suas 

habilidades, histórico de trabalho, dentre outras informações relevantes, e preencham em 

formulário destacado, sem identificação de nome, gênero, ascendência étnica, etc.  

 

 

Avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho é um conjunto de processos que têm como objetivo explicitar o 

desempenho de um/uma colaborador/a para que se possa gerenciar este desempenho no 

contexto da empresa, bem como fornecer feedback ao/à avaliado/a e oferecer a ele 

oportunidades de treinamento e aprimoramento de suas habilidades.  

 

 

Banco de horas 

O banco de horas é uma forma de compensação de jornada de trabalho. Ele se dá quando o/a 

colaborador/a trabalha mais horas em um determinado dia para compensar a sua ausência no 

trabalho em outro dia. Esta prática é regulamentada pelo art. 59 da CLT:  

 

"Art. 59. (...)  

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 

compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que 

não exceda, no período máximo de cento e vinte dias, à soma das jornadas 

semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o Iimite máximo de 

dez horas diárias”. 
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Benchmarking 

“É um método utilizado pelas empresas para melhorar a sua gestão, mediante a realização 

contínua e sistemática de levantamentos, comparações e análises de práticas, processos, 

produtos e serviços prestados por outras empresas, normalmente reconhecidas como 

representantes das melhores práticas”. (Portal do Cidadão, 2017) 

 

 

Bias (viéses cognitivos)  

“De acordo com pesquisas de psicologia social, o processo natural do ser humano de 

categorizar objetos semelhantes e seus viéses cognitivos relacionados pode resultar na 

perpetuação da confiança de indivíduos em estereótipos. Assim, estes estereótipos existem em 

grande parte independentemente da vontade do indivíduo que pensa a partir deles. Em outras 

palavras, estereótipos causam discriminação, influenciando como indivíduos processam e se 

recordam de informações sobre outras pessoas”. (Lee, 2005, p. 484-484, trad. livre) 

 

 

Cadeia de suprimentos 

“Inclui todos os componentes do processo produtivo, que vai da extração da matéria prima até 

a fabricação do produto final a ser comercializado. É importante que a empresa conheça em 

profundidade a origem das matérias primas, insumos e produtos que utiliza em sua linha de 

produção ou nas operações diárias e tenha garantia de que nessa origem os direitos humanos e 

o meio ambiente são respeitados. A empresa deve garantir que seus produtos e serviços 

tenham componentes, tecnologias e procedimentos que minimizem riscos ao meio ambiente e 

à saúde e segurança de seus consumidores/clientes, evitando danos morais e garantindo sua 

privacidade”. (Instituto Ethos, 2013, p. 5) 

 

 

Cadeia de valor  

“Refere-se às atividades relacionadas e desenvolvidas pela empresa para satisfazer as 

necessidades dos clientes, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e venda 

até a fase da distribuição para o consumidor final”. (Instituto Ethos, 2013, p. 5) 

 

 

Censo de diversidade 

É uma contagem que busca apurar, dentro de um dado conjunto de pessoas, quais delas fazem 

parte de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, negros/as, pessoas com 

deficiência, etc.  

 

 

Coaching 
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Programa que consiste no treinamento de colaboradores com um objetivo específico, como o 

desenvolvimento de habilidades técnicas ou habilidades relacionadas ao crescimento 

profissional 

 

 

Código de ética/conduta  

“É um instrumento que reúne diretrizes e normas que exprimem as expectativas de 

comportamento das pessoas, reduzindo os riscos de interpretações subjetivas quanto aos 

aspectos morais e éticos nos momentos de tomada de decisões difíceis e/ou relevantes, de 

conflitos de interesse da empresa e entre seus empregados”. (Instituto Ethos, 2013, p. 6) 

 

 

Conselho de Administração 

“O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma 

organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos 

princípios, valores, objeto social e do sistema de governança da organização, sendo seu 

principal componente.  

 

Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao conselho de administração, 

conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre 

esta e os sócios.  

 

Os membros do conselho de administração são eleitos pelos sócios. Na qualidade de 

administradores, os conselheiros possuem deveres fiduciários para com a organização e 

prestam contas aos sócios nas assembleias. De forma mais ampla e periódica, também 

prestam contas aos sócios e às demais partes interessadas por meio de relatórios periódicos”. 

(IBGC, 2015, p. 39) 

 

 

Cor/raça 

“Característica declarada pelas pessoas com base nas seguintes opções: branca, preta, amarela 

(pessoa de origem ou ascendência chinesa, japonesa, coreana, etc.), parda (mulata, cabocla, 

cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça) ou indígena (pessoa 

indígena ou índia) (IBGE, 2017) 

 

 

Descrição de cargo 

É a descrição das atribuições de um determinado cargo, a qual deve incluir uma lista das 

tarefas que normalmente são desempenhadas no âmbito desse cargo, a lista de competências 

exigidas para ele, as habilidades e conteúdo que nele se adquire, bem como as possibilidades 

de promoção. (Kanter, 1993) 

 

 

Discriminação de gênero 
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A discriminação de gênero ocorre quando há o tratamento desfavorável de uma pessoa 

baseado somente em seu gênero. Este tratamento pode ser intencional ou não.  

 

 

Diversidade 

“A valorização da diversidade é um princípio básico de direitos humanos que se insere na 

agenda da responsabilidade social empresarial e está pautada pela ética de respeito a todas as 

pessoas em todos os lugares, fortalecida em uma sociedade organizada e sensível a gestos de 

discriminação. Compreende o enfrentamento da discriminação, a promoção da equidade e o 

apreço pelas diferenças e semelhanças que nos caracterizam. 

 

Ao considerar positivamente a diversidade humana na maneira de ser e realizar negócios, a 

empresa encontra melhores soluções, qualifica a tomada de decisões e amplia suas condições 

de sobrevivência num mundo em acelerado e profundo processo de transformação. A 

valorização da diversidade passa a ser um elemento estratégico na condução dos negócios, ao 

enriquecer as análises sobre a realidade, ao ampliar perspectivas e considerar as muitas 

possibilidades presentes na relação com seus diferentes públicos e com os vários segmentos da 

sociedade”. (Instituto Ethos, 2013, p. 10) 

 

 

Engajamento com partes interessadas (stakeholders) 

“Engajamento é aqui entendido como um processo sistemático, estabelecido pela companhia, 

de identificação e de diálogo com os grupos ou indivíduos cujos legítimos interesses são 

afetados pelas decisões e atividades da companhia, passando a considera-los nos seus 

processos decisórios. Implica em incluir tais interesses e pontos de vista no processo de gestão, 

sendo um fator de respeito à sociedade abrangente e trazendo uma série de oportunidades, 

que vão desde a redução de riscos e negociação de conflitos até a construção de soluções que 

beneficiem todos os envolvidos”. (GVCes, 2017, p. 24) 

 

 

Equidade de gênero 

“A equidade de gênero pretende a equidade material entre homens e mulheres, reconhecendo 

suas diferentes necessidades e interesses, e requerendo uma redistribuição de poder e recursos. 

O objetivo da equidade de gênero, frequentemente chamada de igualdade substantiva, vai 

além da igualdade de oportunidades, por requerer mudanças transformadores. (...) Uma 

abordagem de equidade implica que todas as políticas e intervenções sejam escrutinadas por 

seu impacto nas relações de gênero. Ela necessita que se repensem políticas e programas para 

que estas levem em conta as diferentes realidades e interesses de homens e mulheres. Então, 

por exemplo, a equidade implica repensar a legislação existente sobre o emprego, bem como 

programas nesse sentido, para que se leve em conta a condição reprodutiva das mulheres, bem 

como sua concentração em trabalhos informais e domésticos. “ (Reeves e Baden, 2000, p. 10, 

trad. livre) 
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Estereótipos de gênero 

“Um estereótipo de gênero é uma visão generalizada ou um preconceito acerca de 

características que são atribuídas ou papéis que costumam ser performados por homens e 

mulheres. O estereótipo de gênero é nocivo porque ele limita a capacidade de homens e 

mulheres de desenvolverem suas habilidades pessoais, seguirem suas carreiras, e fazerem 

escolhas sobre suas vidas e seus objetivos. Estereótipos nocivos podem ser tanto hostis e 

claramente negativos (ex: “mulheres são irracionais”) quanto aparentemente benignos 

(ex:”mulheres são melhores cuidadoras”). É, por exemplo, com base no estereótipo de que 

mulheres são melhores cuidadoras, que as responsabilidades de cuidar dos filhos são quase 

exclusivamente atribuídas às mulheres”. (ONU, 2017, trad. livre) 

 

 

Equidade racial 

A equidade racial pode ser comparada à equidade de gênero, pois o pretendido por ela 

também é a igualdade material, entre pessoas de diferentes raças, cores e etnias. Isto significa 

que uma sociedade caracterizada pela equidade racial é aquela que na qual a distribuição de 

recursos, oportunidades, fardos e responsabilidades não pode ser prevista ou determinada 

pela raça, cor ou etnia dos indíviduos. 

 

 

Gênero 

“O conceito de gênero refere-se às atribuições sociais e oportunidades associadas com ser do 

sexo masculino ou ser do sexo feminino, às relações sociais entre homens e mulheres, meninos 

e meninas, bem como às relações sociais entre mulheres e entre homens. Estas atribuições, 

oportunidades e relacionamentos são socialmente construídas e aprendidas através de 

processos de socialização. Elas também são contextuais e mutáveis. O gênero determina o que 

é esperado, permitido e valorizado em um homem ou em uma mulher em um dado contexto. 

Na maioria das sociedades existem diferenças e desigualdades entre mulheres e homens em 

relação a responsabilidades conferidas, atividades, acesso e controle de recursos, bem como a 

oportunidades de tomada de decisões. O gênero é parte de um contexto sociocultural mais 

amplo”. (ONU Mulheres, 2017, trad. livre) 

 

 

Materialidade 

“Conforme as ‘diretrizes para relatório de sustentabilidade’ da GRI (Global Reporting Initiative), 

para atender ao princípio da materialidade ‘as informações no relatório de sustentabilidade 

devem cobrir temas e indicadores que reflitam os impactos econômicos, ambientais e sociais 

significativos da organização ou possam influenciar de forma substancial as avaliações e 

decisões dos stakeholders’. A GRI explica também que: ‘As organizações encontram uma série 

de temas que podem relatar. Os temas e indicadores relevantes são os que podem ser 

considerados importantes por refletir os impactos econômicos, ambientais e sociais da 

organização ou por influenciar as decisões dos stakeholders, merecendo, portanto ser incluídos 

no relatório. A materialidade é o limiar a partir do qual um tema ou indicador se torna 

suficientemente expressivo para ser relatado. A partir desse limiar, nem todos os temas 
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relevantes terão igual importância e a ênfase dentro do relatório deverá refletir a prioridade 

relativa desses temas e indicadores relevantes. Em relatórios financeiros, a materialidade 

costuma ser compreendida como o limiar a partir do qual se influenciam as decisões 

econômicas dos usuários de demonstrações financeiras, em especial investidores. O conceito de 

limiar também é importante em relatórios de sustentabilidade, mas diz respeito a uma gama 

mais vasta de impactos e de stakeholders. A materialidade para relatórios de sustentabilidade 

não se restringe aos temas da sustentabilidade que têm impacto financeiro significativo na 

organização. Determiná-la inclui ainda considerar impactos econômicos, ambientais e sociais 

que ultrapassam o limiar que afeta a capacidade de ‘satisfazer as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades’. 

Essas questões relevantes frequentemente terão impacto financeiro significativo de curto e 

longo prazo na organização. Serão, portanto, relevantes também para os stakeholders que 

focam estritamente na situação financeira da organização”. (GVCes, 2017, p. 31) 

 

 

Gestão de riscos e oportunidades 

“A análise dos riscos empresariais compreende sua identificação e classificação quanto à 

probabilidade de ocorrência, à significância em termos de impacto financeiro e de imagem e ao 

grau de controle. A partir dessa avaliação, são desenvolvidos planos de ação para cada risco e 

identificadas as eventuais oportunidades associadas. Dessa forma, a análise de riscos vai além 

do atendimento às demandas do acionista controlador ou do mercado, compondo uma 

eficiente ferramenta de planejamento estratégico”. (Tractebel, 2015). 

 

 

Grupo de afinidade 

“Um grupo de afinidade é um grupo de pessoas que possuem interesses e questões em comum, 

e que apoiam umas às outras. Estes grupos podem ser formados entre amigos, pessoas da 

mesma comunidade ou que trabalham no mesmo lugar”. (Bernard Hobes Group, 2004, trad. 

livre) 

 

 

Grupo focal 

“Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das 

entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Para Kitzinger 

(2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na 

interação. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico específico 

(sugerido por um pesquisador, coordenador ou moderador do grupo) a partir de um grupo de 

participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a 

compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços. 

 

O GF difere da entrevista individual por basear-se na interação entre as pessoas para obter os 

dados necessários à pesquisa (...)”. (Bomfim, 2009, p. 780) 
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Identidade de gênero 

A identidade de gênero é a “dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma 

como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se 

traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no 

nascimento”. (Decreto n. 8.727/2016) 

 

 

Interseccionalidade 

O conceito de interseccionalidade foi cunhado pela jurista americana Kimberlé Crenshaw, e 

refere-se à forma com que pessoas que pertencem a mais de um grupo historicamente 

vulnerável possuem especificidades relacionadas a não apenas sofrerem a soma da 

discriminação relativa aos dois ou mais grupos, como também por serem vítimas de 

preconceitos específicos do fato de estarem na intersecção destes grupos. Este conceito é 

principalmente utilizado para se pensar nas especificidades de mulheres negras. Crenshaw 

utiliza a seguinte analogia para ilustrar o conceito:  

 

“Considere a analogia do tráfego que há em uma encruzilhada, indo e 

vindo em todas as quatro direções. Discriminação, assim como o 

tráfego em uma encruzilhada, pode seguir por uma direção ou ir para 

outra. Se um acidente ocorre em uma encruzilhada, pode ser causado 

por carros indo para diversas direções, e, eventualmente, por carros 

que vão para todas as direções existentes. Similarmente, se uma 

mulher negra é discriminada por estar em uma posição de 

intersecção, o preconceito pode ser resultante de discriminação de 

gênero ou discriminação racial. Mas nem sempre é fácil reconstruir 

hipoteticamente um acidente: as vezes as marcas de pneu e os 

machucados apenas indicam a simultaneidade com que os carros 

passaram, frustrando os esforços para se determinar qual deles 

causou o acidente.” (Crenshaw, 1989, p. 149, trad. livre) 

 

 

KPIs  

KPIs, sigla para Key Performance Indicators, são indicadores que auxiliam empresários e 

funcionários a medir a efetividade de vários processos importantes para se alcançar 

determinados objetivos em uma organização. KPIs estão intrinsecamente ligados aos objetivos 

estratégicos de uma empresa. 

 

 

Linguagem inclusiva 

Linguagem que evita o uso de determinadas expressões ou palavras que podem consideradas 

como excludentes para alguns grupos, como por exemplo, a utilização de “homem” para 

designar homens e mulheres (que pode ser vista como excludente para mulheres). (Dicionário 

Collins, 2004) 
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Mentoring 

Programa que consiste no relacionamento entre dois/duas colaboradores/as com o objetivo 

de desenvolvimento pessoal e de carreira, por meio da aprendizagem de determinadas 

competências e da cultura e de práticas específicas do local de trabalho; mentors podem estar 

em qualquer nível hierárquico da empresa, e espera-se que os estes deem conselhos sobre as 

práticas da empresa e sirvam de modelo aos mentees 

 

 

Microagressão 

“Microagressões são ações, comportamentos e características de um ambiente que são 

comuns, intencionais ou não, que demonstram sutilmente comportamentos hostis, 

derrogatórios ou negativos contra uma pessoa específica ou grupo”.  Frequentemente elas são 

dirigidas a grupos socialmente vulneráveis, como mulheres e pessoas negras (Sue et al., 2007, 

p. 273, trad. livre). 

 

 

Monitoramento de percurso de colaboradores/as (pipeline) 

O monitoramento de percurso de colaboradores/as possui o objetivo de verificar que 

colaboradores estão ascendendo aos cargos mais altos e de liderança da empresa, bem como 

se existem problemas de ascensão para determinados grupos.  

 

 

Nome social 

O nome social é a “designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é 

socialmente reconhecida”. (Decreto n. 8.727/2016) 

 

 

Onboarding 

Práticas de onboarding são práticas de acomodação e aceleração do aculturamento de pessoas 

recém-contratadas. 

 

 

Orientação sexual 

A orientação sexual diz respeito ao gênero ou aos gêneros pelo(s) qual(is) cada pessoa se atrai. 

As orientações sexuais mais comuns são a heterossexual (atração por pessoas de gênero 

distinto), a homossexual (atração por pessoas do mesmo gênero), e bissexual (atração por 

pessoas do mesmo gênero e de gênero distinto). 

 

 

Partes interessadas (stakeholders)  

“As partes interessadas ou stakeholders são aquelas afetadas pelas decisões e atividades da 

empresa, como fornecedores, clientes, comunidade, governos, entre outras. Por conta dessa 
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condição passam a influenciar a gestão da empresa, tendo suas opiniões e interesses 

reconhecidos, por meio de processos de engajamento.” (Instituto Ethos, 2013, p. 16) 

 

 

Pesquisas de clima 

“A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta de recursos humanos amplamente 

utilizada pelas organizações e fundamentada no discurso (...) que afirma que a opinião dos 

empregados é muito importante para que sejam identificados os aspectos que necessitam de 

melhorias”. (Souza, 2007) 

 

 

Pesquisas internas de percepção  

São pesquisas internas que, no contexto deste questionário, buscam compreender a 

percepção dos funcionários de uma empresa sobre variados temas. 

 

 

Pessoas LGBT 

A sigla LGBT designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. 

 

 

Pessoas trans 

“Pessoas trans (“trans” sendo um termo guarda-chuva que engloba travestis, transexuais e 

transgêneros) são aquelas cuja identidade de gênero é distinta daquela tipicamente associada 

ao gênero que lhes foi atribuído no nascimento”. (National Center for Transgender Equality, 

2017) 

 

 

Planejamento sucessório 

O planejamento sucessório é um processo através do qual sucessores são identificados para 

postos-chave de uma organização, e a partir disso, oportunidades de carreira e/ou atividades 

de desenvolvimento são planejadas para eles. (Hirsh, 2000) 

 

 

Políticas públicas 

“Iniciativas que visam promover a adoção de ações ou comportamentos pelo conjunto da 

sociedade, objetivando um resultado de interesse coletivo. Não se limitam a ações do governo, 

pois requerem não só a participação do poder público, mas também o envolvimento e 

participação de outros setores da sociedade, como o empresarial e as organizações da 

sociedade civil, além da própria população”. (GVCes, 2017, p. 39) 

 

 

Relatório anual  

“O relatório anual, de responsabilidade da administração, deve ser a forma mais abrangente de 

prestação de informações da organização às partes interessadas. Ele não deve inibir a 



       

 
 144  

realização de comunicações eventuais que garantam a tempestividade e a periodicidade das 

informações. Deve prover informações financeiras, devidamente auditadas, assim como não 

financeiras, objeto de asseguração”. (IBGC, 2015, p. 74) 

 

 

Relatório de sustentabilidade  

“O relatório de sustentabilidade é um instrumento que visa apoiar as empresas a dar maior 

transparência à sociedade sobre seus desempenhos econômico, ambiental, social e de 

governança. A partir de um processo de engajamento com as partes interessadas, a empresa 

comunica como se dá os seus relacionamentos com os diversos públicos, os impactos positivos 

e negativos de suas atividades e suas ações, entre outras questões, para enfrentar os desafios 

em direção ao desenvolvimento sustentável”. (Instituto Ethos, 2013, p. 15) 

 

 

Remuneração fixa 

A remuneração fixa é quantia mensal, paga aos/às colaboradores/as a título de salário, sendo 

ela um valor certo, invariável, e estipulado em relação à importância de cada cargo.  

 

 

Remuneração variável 

A remuneração variável é uma quantia paga aos/às colaboradores/as estipulada relativamente 

a suas habilidades, performance no trabalho, e resultados atingidos. Por conta disso, ela é um 

valor incerto e variável.  

 

 

Riscos estratégicos 

“Os riscos estratégicos estão associados á tomada de decisão da alta administração e podem 

gerar perda substancial no valor econômico da organização. Os riscos decorrentes da má 

gestão empresarial muitas vezes resultam em fraudes relevantes nas informações financeiras. 

Exemplos: falhas na antecipação ou reação ao movimento dos concorrentes causadas por 

fusões e aquisições; diminuição de demanda do mercado por produtos e serviços da empresa 

causada por obsolescência em função de desenvolvimento de novas tecnologias/produtos pelos 

concorrentes”. (IBGC, 2007, p. 18) 

 

 

Riscos reputacionais 

“Os eventos que podem atingir criticamente a reputação da organização – em geral 

denominados “risco reputacional” ou de “imagem” – na verdade não se constituem num tipo 

específico de risco, mas sim numa consequência do mau gerenciamento dos riscos que se torna 

público. Exemplo: o impacto negativo sofrido por uma empresa de marca valiosa acusada de 

práticas tais como o uso de material tóxico para produção de bens, contratação de 

fornecedores com práticas trabalhistas condenáveis etc. O impacto negativo sofrido por essa 

empresa, de marca forte, pode causar impacto positivo nas empresas concorrentes”. (IBGC, 

2007, p. 17) 

 



       

 
 145  

 

Sindicância 

No contexto do questionário, trata-se de processo administrativo, instaurado dentro da 

empresa, com o objetivo de apuração de fatos do interesse dela, para que se possa 

posteriormente determinar as medidas cabíveis ao que ocorreu. 

 

 

Sponsorship 

Programa que consiste em uma relação entre dois/duas colaboradores/as na qual um deles, 

o/a sponsor é pessoa influente na empresa, está em nível hierárquico mais elevado, 

normalmente senior, e atua em favor de seu/sua sponsored para que ele/a ganhe visibilidade 

e consiga a responsabilidade por tarefas e trabalhos, bem como promoções e posições dentro 

da empresa 

 

 

Tokenismo 

O tokenismo se dá quando pessoas de um determinado grupo vulnerável (ex: mulheres) 

subrepresentado em uma dada organização são contratadas e, por conta dessa sub-

representação, são tratadas na empresa como representantes de seu grupo, e não como 

individuais dotados de características próprias. Esta situação costuma gerar intensa pressão 

para as pessoas “tokenizadas”, pois o fato de elas serem uma minoria traz grande visibilidade, 

e as torna objeto de intenso escrutínio e pressão. (Kanter, 1993) 

 

 

Transição de gênero 

A transição de gênero é o momento em que uma pessoa começa a viver utilizando o gênero ao 

qual se identifica ao invés do gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Isso normalmente 

inclui a troca do primeiro nome, bem como mudanças nas formas de se vestir e se arrumar. A 

transição pode incluir ou não aspectos médicos e legais, incluindo tratamento com hormônios, 

realização de cirurgia, ou mudança de documentos de identidade, para refletir seu gênero. 

Algumas pessoas não possuem condições de realizar estas mudanças de caráter médico e 

legal. (National Center for Transgender Equality, 2017) 

 

 

Turnover 

Turnover é a porcentagem de funcionários que deixam os quadros de uma determinada 

empresa durante certo período (normalmente calcula-se em relação ao período de um ano). 

 
  



       

 
 146  

Anexo 3 – Bibliografia utilizada para a 

elaboração de questionário e glossário 

 
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 26000. São Paulo, 

2010. 

 

ACAS – ADVISORY, CONCILIATION AND ARBITRATION SERVICES OF UNITED KINGDOM. Bullying 

and harassment at work – a guide for employees. London, 2013. 

 

ACAS – ADVISORY, CONCILIATION AND ARBITRATION SERVICES OF UNITED KINGDOM. 

Delivering equality and diversity. London, 2011. 

 

ACAS – ADVISORY, CONCILIATION AND ARBITRATION SERVICES OF UNITED KINGDOM. Race 

discrimination – key points for the workplace. London, 2015. 

 

ALVES, M. A.; GALEÃO-SILVA, L. G. A crítica da gestão da diversidade nas organizações. RAE – 

Revista de Administração de Empresas, v. 44, n. 3, p. 20-29, 2004. 

 

AMA – AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Coaching: a global study of successful 

practices. New York City, 2008. 

 

ANNIE E. CASEY FOUNDATION. Advancing the mission: tools for equity, diversity, and inclusion. 

Baltimore, 2009. 

 

APFELBAUM, E. Why your diversity program may be helping women but not minorities (or vice 

versa). Harvard Business Review, ago./2016. 

 

ARVEY, R. D.; CAVANAUGH, M. A. Using surveys to assess the prevalence of sexual harassment: 

some methodological problems. Journal of Social Issues, v. 51, n. 1, p. 39-52, 1995. 

 

AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION. Ending workplace sexual harassment: a resource 

for small, medium and large employers. Sydney, 2014.  

 

BADGETT, M. V. L. The wage effects of sexual orientation discrimination. Industrial and Labor 

Relations Law Review, v. 48, n. 4, p. 726-739, 1995. 

 

BAILYN, L.; DRAGO, R.; KOCHAN, T. A. Integrating work and family life: a holistic approach. 

Boston, 2001. 

 

BAILYN, L. Redesigning work for gender equity and work-personal life integration. Community, 

Work and Family, v. 14, n. 1, p. 97-112, 2011. 

 



       

 
 147  

BERDAHL, J. L. Harassment based on sex: protecting social status in the context of gender 

hierarchy. Academy of Management Review, v. 32, n. 2, p. 641-658, 2007. 

 

BERDAHL, J. L.; MOORE, C. Workplace harassment: double jeopardy for minority women. 

Journal of Applied Psychology, v. 91, n. 2, p. 426-436, 2006. 

 

BERGMAN, M. E.; LANGHOUT, R. D.; PALMIERI, P. A.; CORTINA, L. M.; FITZGERALD, L. F. The 

(un)reasonableness of reporting: antecedents and consequences of reporting sexual 

harassment. Journal of Applied Psychology, v. 87, n. 2, p. 230-242, 2002. 

 

BERG, N.; LIEN, D. Measuring the effect of sexual orientation on income: evidence of 

discrimination? Contemporary Economic Policy, v. 20, n. 4, p. 394-414, 2002. 

 

BERNARD HOBES GROUP. Affinity groups: how to start one in your office and make it work. 

2004. Disponível em: <http://www.hodes.com/solutions/diversity/articles/affinitygroups.asp>, 

acesso em 28.09.2017.  

 

BILLING, Y. D.; ALVESSON, M. Questioning the notion of feminine leadership: a critical 

perspective on the gender labelling of leadership. Gender, Work and Organization, v. 7, n. 3, p. 

144-157, 2000. 

 

BLAKE-BEARD, S. D. Taking a hard look at formal mentoring programs. Journal of Management 

Development, v. 20, n. 4, p. 331-345, 2001. 

 

BLANDFORD, J. M. The nexus of sexual orientation and gender in the determination of earnings. 

Industrial and Labor Relations Review, v. 56, n. 4, p. 622-642, 2003.  

 

BLAND, T. S.; STALCUP, S. S. Managing harassment. Human Resource Management, v. 40, n. 1, 

p. 51-61, 2001. 

 

BOATWRIGHT, K. J.; GILBERT, M. S.; FORREST, L.; KETZENBERGER, K. Impact of identity 

development upon career trajectory: listening to the voices of lesbian women. Journal of 

Vocational Behavior, n. 48, p. 210-228, 1996. 

 

BOMFIM, L. A. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências 

com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis – Revista de Saúde Coletiva, v. 19, n. 3, p. 

777-796, 2009. 

 

BOSTON COLLEGE CENTER FOR WORK & FAMILY. Exploring diversity: race and culture in the 

inclusive workplace. Boston, 2008. 

 

BOWLING, Nathan A.; BEEHR, Terry A. Workplace harassment from the victim’s perspective: a 

theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, v. 91, n. 5, p. 998-1012, 

2006. 

 



       

 
 148  

BRADLEY-GEIST, J. C.; RIVERA, I.; GERINGER, S. D. The collateral damage of ambient sexism: 

observing sexism impacts bystander self-esteem and career aspirations. Sex Roles, v. 73, p. 29-

42, 2015.  

 

BRUNNER, L. K.; DEVER, M. Work, bodies and boundaries: talking sexual harassment in the new 

economy. Gender, Work and Organizations, v. 21, n. 5, p. 459-471, 2014. 

 

CATALYST. Advancing African-American women in the workplace: what managers need to 

know. New York City, 2004. 

 

CATALYST. Building LGBT-inclusive workplaces: engaging organizations and individuals in 

change. New York City, 2009. 

 

CATALYST. Career advancement in corporate Canada: a focus on visible minorities and critical 

relationships. New York City, 2007. 

 

CATALYST. Cascading gender biases, compounding effects: an assessment of talent 

management systems. New York City, 2009. 

 

CATALYST. Culture matters: unpacking change and achieving inclusion. New York City, 2014. 

 

CATALYST; FAMILIES AND WORK INSTITUTE. Leaders in a global economy: talent management 

in European cultures. New York City, 2008. 

 

CATALYST. Feeling different: being the “other” in U.S. workplaces. New York City, 2014. 

 

CATALYST. First step: Diversity councils. New York City, 2013. 

 

CATALYST. First step: Gender identity in the workplace. New York City, 2015.  

 

CATALYST. Flex works. New York City, 2013. 

 

CATALYST. Fostering sponsorship success among high performers and leaders. New York City, 

2012.  

 

CATALYST. Global lesbian, gay, bisexual, and transgender inclusion: advocating change across 

contexts. New York City, 2012. 

 

CATALYST. High potentials in the pipeline: on their way to the boardroom. New York City, 2013. 

 

CATALYST. Making change. Beyond flexibility: work-life effectiveness as an organizational tool 

for high performance. New York City, 2008. 

 

CATALYST. Making mentoring work. New York City, 2010. 

 



       

 
 149  

CATALYST. Maximizing mentoring and securing sponsorship. New York City, 2010. 

 

CATALYST. Mentoring: necessary but insufficient for advancement. New York City, 2010. 

 

CATALYST. Optimizing menoring programs for women of color. New York City, 2007. 

 

CATALYST. Pipeline’s broken promise. New York City, 2010. 

 

CATALYST. Retaining people of color: what accounting firms need to know. New York City, 

2007. 

 

CATALYST. Sponsoring women to success. New York City, 2011. 

 

CATALYST. Supporting LGBT inclusion: a how-to guide for organizations and individuals. New 

York City, 2009. 

 

CATALYST. The bottom line: connecting corporate performance and gender diversity. New York 

City, 2004. 

 

CATALYST. The double-bind dilemma for women in leadership. New York City, 2007. 

 

CATALYST. The great debate: flexibility vs. face time. Busting the myths behind flexible work 

arrangements. New York City, 2013. 

 

CATALYST. The myth of the ideal worker. New York City, 2011. 

 

CATALYST. Women of color executives: their voices, their journeys. New York City, 2001. 

 

CENTER FOR WORK-LIFE POLICY. Invisible lifes: celebrating and leveraging diversity in the 

executive suite. New York City, 2005. 

 

CENTER FOR WORK-LIFE POLICY. The sponsor effect: breaking through the last glass ceiling. 

New York City, 2010. 

 

CLAIN, S. H.; LEPPEL, K. An investigation into sexual orientation discrimination as an 

explanation for wage differences. Applied Economics, v. 33, p. 37-47, 2001. 

 

CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist 

critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. The University of 

Chicago Legal Forum, n. 1, p. 139-167, 1989.  

 

COMMISSION ON HUMAN RELATIONS OF THE COUNTY OF LOS ANGELES. A primer on 

managing intergroup conflict in a multicultural workplace. Los Angeles, 1999. 

 



       

 
 150  

COMMUNITY BUSINESS. Creating inclusive workplaces for LGBT employees: a resource guide 

for employers in Hong Kong. Sheung Wan, 2010. 

 

COMMUNITY BUSINESS. Towards disability confidence: a resource guide for employers in Hong 

Kong and Singapore. Sheung Wan, 2011.  

 

CONNELL, C. Doing, undoing or redoing gender? Learning from the workplace experiences of 

transpeople. Gender and Society, v. 24, n. 1, p. 31-55, 2010. 

 

COOK, A.; GLASS, C. Above the glass ceiling: when are women and racial/ethnic minorities 

promoted to CEO? Strategic Management Journal, v. 35, p. 1080-1089, 2014. 

 

CROTEAU, J. M. Research on the work experiences of lesbian, gay and bisexual people: an 

integrative review of methodology and findings. Journal of Vocational Behavior, v. 48, p. 195-

209, 1996. 

 

CROW, S. M.; FOK, L. Y.; HARTMAN, S. J. Who is at the greatest risk of work-related 

discrimination – women, blacks, or homosexuals? Employee Responsibilities and Rights Journal, 

v. 11, n. 1, p. 15-25, 1998. 

 

DANIELS, Kathy; MACDONALD, Linda. Equality, diversity and discrimination: a student text. 

London: Chartered Institute of Personnel & Development, 2005. 

 

DEPARTMENT OF DEFENSE OF U.S.A. 1995 Sexual Harassment Survey. Virginia, 1995.  

 

DIETERT, M.; DENTICE, D. Gender identity issues and workplace discrimination: the transgender 

experience. Journal of Workplace Rights, v. 14, n. 1, p. 121-140, 2009. 

 

DISPENZA, F.; WATSON, L. B.; CHUNG, Y. B.; BRACK, G. Experience of career-related 

discrimination for female-to-male transgender persons: a qualitative study. The Career 

Development Quarterly, v. 60, p. 65-81, 2012. 

 

DRISCOLL, J. M.; KELLEY, F. A.; FASSINGER, R. E. Lesbian identity and disclosure in the 

workplace: relation to occupational stress and satisfaction. Journal of Vocational Behavior, n. 

48, p. 229-242, 1996. 

 

DOBBIN, F.; KALEV, A.; KELLY, E. Diversity management in corporate America. Contexts, v. 6, n. 

2, p. 21-27, 2007. 

 

DOBBIN, F.; KALEV, A.; KIM. S. Progressive corporations at work: the case of diversity programs. 

Review of Law and Social Change, v. 36, n. 2, p. 171-213, 2012. 

______. You can’t always get what you need: organizational determinants of diversity 

programs. American Sociological Review, v. 76, n. 3, p. 386-411, 2011. 



       

 
 151  

DOBBIN, F.; KALEV, A. The origins and effects of corporate diversity programs. In: ROBERSON, 

Q. (ed). Oxford Handbook of Diversity and Work. New York: Oxford University Press, 2013, p. 

253-281. 

______. Why diversity programs fail. Harvard Business Review, jul.-ago./2016. 

ENGEN, M. L.; VAN DER LEEDEN, R.; WILLEMSEN, T. M. Gender, context and leadership styles: a 

field study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 74, p. 581-598, 2001. 

 

EQUALITY COMMISSION FOR NORTHERN IRELAND. A code of practice: removing sex bias from 

recruitment and selection. Belfast, 1995. 

 

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK. Workplace violence and harassment: 

a European picture. Luxembourg, 2010.  

 

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS. 

Promoting gender equality in the workplace. Luxembourg: Office for Official Publications of the 

European Communities, 2002. 

 

FAMILIES AND WORK INSTITUTE. Family matters: the business case for investing in the 

transition to parenthood. New York City, 2014. 

 

FASSINGER, R. E. Notes from the margins: integrating lesbian experience into the vocational 

psychology of women. Journal of Vocational Behavior, n. 48, p. 160-175, 1996. 

 

FIELDEN, S. L.; DAVIDSON, M. J. A model of racialized sexual harassment of women in the UK 

workplace. Sex Roles, v. 62, p. 20-34, 2010. 

 

FITZGERALD, L. F.; DRASGOW, F.; HULIN, C. L.; GELFAND, M. J.; MAGLEY, V. J. Antecendents and 

consequences of sexual harassment in organizations: a test of an integrated model. Journal of 

Applied Psychology, v. 82, n. 4, p. 578-589, 1997. 

 

FITZGERALD, L. F.; GELFAND, M. J.; DRASGOW, F. Measuring sexual harassment: theoretical 

and psychometric advances. Basic and applied social psychology, v. 17, n. 4, p. 425-445, 1995. 

 

FITZGERALD, L. F.; MAGLEY, V. J.; DRASGOW, F.; WALDO, C. R. Measuring sexual harassment in 

the military: the sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). Military Psychology, v. 11, n. 3, p. 

243-263, 1999. 

 

FOSCHI, M. Double standards in the evaluation of men and women. Social Psychology 

Quarterly, v. 59, n. 3, p. 237-254, 1996. 

 

FREITAS, Maria Ester de. Assédio moral e assédio sexual: faces do poder perverso nas 

organizações. RAE – Revista de Administração de Empresas, v. 41, n. 2, p. 8-19, 2001. 

 



       

 
 152  

GEDRO, J. A.; CERVERO, R. M.; JOHNSON-BAILEY, J. How lesbians learn to negotiate the 

heterosexism of corporate America. Human Resource Development International, v. 7, n. 2, p. 

181-195, 2004. 

 

GELFAND, M. J.; FITZGERALD, L. F.; DRASGOW, F. The structure of sexual harassment: a 

confirmatory analysis across cultures and settings. Journal of Vocational Behavior, n. 47, p. 

164-177, 1995. 

 

GISCOMBE, K.; MATTIS, M. C. Leveling the playing field for women of color in corporate 

management: is the business case enough? Journal of Business Ethics, v. 37, n. 103-119, 2002. 

 

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Diretrizes para relato de sustentabilidade. São Paulo, 

2015. 

 

GUTEK, B. A.; COHEN, A. G.; KONRAD, A. M. Predicting social-sexual behavior at work: a contact 

hypothesis. Academy of Management Journal, v. 33, n. 3, p. 560-577, 1990. 

 

GVCes. Glossário para o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 2017. Disponível em: 

<mediadrawer.gvces.com.br/ise/original/ise-2017-glossario.pdf>, acesso em 28.09.2017. 

 

GVCes. ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. São Paulo, 2017. 

  

HARTER, J. K.; SCHMIDT, F. L.; HAYES, T. L. Business-unit-level relationship between employee 

satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of 

Applied Psychology, v. 87, n. 2, p. 268-279, 2002. 

 

HEWLETT, S.; MARSHALL, M.; SHERBIN, L. How diversity can drive innovation. Harvard Business 

Review, dez./2013. 

 

HEWLETT, S. On-ramps and off-ramps: keeping talented women on the road to success. 

Cambridge: Harvard Business Review Press, 2007. 

 

HILL, A. D.; UPADHYAY, A. D.; BEEKUN, R. I. Do female and ethnically diverse executives endure 

inequity in the CEO position or do they benefit from their minority status? An empirical 

examination. Strategic Management Journal, v. 36, p. 1115-1134, 2015. 

 

HIRSH, W. Succession planning demystified. Livro. 2000. Disponível em: < 

http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/372.pdf>, acesso em 

28.09.2017. 

 

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN FOUNDATION. Transgender inclusion in the workplace. 2a ed. 

Washington City, 2008. 

 

IBARRA, H.; CARTER, N.; SILVA, C. Why men still get more promotions than women. Harvard 

Business Review, set./2010. 



       

 
 153  

 

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das melhores práticas 

de governança corporativa. 2015. Disponível em: < 

http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/codigoMP_5edicao_web.pdf>, acesso em 

28.09.2017. 

 

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Guia de orientação para 

gerenciamento de riscos corporativos. 2007. Disponível em: < 

http://www.ibgc.org.br/userfiles/3.pdf>, acesso em 28.09.2017. 

 

INSTITUTO ETHOS. Glossário dos Indicadores Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis. 

2013. Disponível em: < 

https://www3.ethos.org.br/?post_type=conteudo&p=8776#.Wc2mBciGM2w>, acesso em 

28.09.2017. 

 

INSTITUTO ETHOS. Indicadores Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis. São Paulo, 

2016. 

 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Disability in the workplace: company practices. Geneva, 

2010. 

 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. The influence of working time arrangements on work-life 

integration or balance: a review of the international evidence. Geneva, 2011. 

 

IRIGARAY, H. A. R.; FREITAS, M. E. Sexualidade e organizações: estudo sobre lésbicas no 

ambiente de trabalho. Organizações & Sociedade, v. 18, n. 59, p. 625-641, 2011. 

 

ITAIPU BINACIONAL. Guia prático do prêmio WEPs: um roadmap para sua execução. Curitiba, 

2014. 

 

JIANG, K.; HONG, Y.; MCKAY, P. F.; AVERY, D. R.; WILSON, D. C.; VOLPONE, S. D. Retaining 

employees through anti-sexual harassment practices: exploring the mediating role of 

psychological distress and employee engagement. Human Resource Management, v. 54, n. 1, 

p. 1-21, 2015. 

 

JINQ, L. W.; YAZDANIFARD, R. The alarming trend of sexual harassment occurrences in the 

workplace and what can be done. International Journal of Management, Accounting and 

Economics, v. 2, n. 5, p. 467-480, 2015. 

 

JOHANSON, J. C. Perceptions of femininity in leadership: modern trend or classic component? 

Sex Roles, v. 58, p. 784-789, 2008. 

 

KANTER, R. M. Men and women of the corporation. New York: Basic Books, 1993. 

 



       

 
 154  

KONRAD, A. M.; GUTEK, B. A. Impact of work experiences on attitudes toward sexual 

harassment. Administrative Science Quarterly, v. 31, p. 422-438, 1986. 

 

LABAND, D. N.; LENTZ, B. F. The effects of sexual harassment on job satisfaction, earnings, and 

turnover among female lawyers. Industrial and Labor Relations Review, v. 51, n. 4, p. 594-607, 

1998. 

 

LANDER, D. A. Recasting Shakespeare: gendered performances and performativity of 

leadership. Studies in Culture, Organizations and Society, v. 7, p. 55-79, 2001. 

 

LAUKHUF, R. L.; MALONE, T. A. Women entrepreneurs need mentors. International Journal of 

Evidence Based Coaching and Mentoring, v. 13, n. 1, p. 70-86, 2015. 

 

LEBLANC, M. M. Predictors and outcomes of workplace violence. 2000. Dissertação (Master of 

Arts) – Universidade de Guelph, Canadá. 

 

LEE, A. J. Unconscious bias theory in employment discrimination litigation. Harvard Civil Rights – 

Civil Liberties Law Review, v. 40, p. 481-503, 2005. 

 

LESKINEN, E. A.; CORTINA, L. M.; KABAT, D. B. Gender harassment: broadening our 

understanding of sex-based harassment at work. Law and Human Behavior, v. 35, p. 25-39, 

2011. 

 

LEVINE, M. P.; LEONARD, R. Discrimination against lesbians in the workforce. Signs, v. 9, n. 4, p 

700-710, 1984. 

 

MACIEL, R. H.; CAVALCANTE, R.; MATOS, R. G. R. Auto relato de situações constrangedoras no 

trabalho e assédio moral nos bancários: uma fotografia. Psicologia & Sociedade, v. 19, n. 2, p. 

117-128, 2007. 

 

MACKINSEY COMPANY; LEAN IN. Women in the workplace. 2017. Disponível em: < 

https://womenintheworkplace.com/>, acesso em 11.10.2017. 

 

MAGLEY, V. J.; HULIN, C. L.; FITZGERALD, L. F.; DENARDO, M. Outcomes of self-labeling sexual 

harassment. Journal of Applied Psychology, v. 84, n. 3, p. 390-402, 1999. 

 

MARTIN, M.; WHITING, F.; JACKSON, T. Human resource practice. London: Chartered Institute 

of Personnel and Development, 2010.  

 

MCDONALD, M. L. Access denied: low mentoring of women and minority first-time directors 

and its negative effects on appointments to additional boards. Academy of Management 

Journal, v. 56, n. 4, p. 1169-1198, 2013. 

 

MCDONALD, P. Workplace sexual harassment 30 years on: a review of the literature. 

International Journal of Management Reviews, v. 14, p. 1-17, 2012. 



       

 
 155  

 

MCLAUGHLIN, H.; UGGEN, C.; BLACKSTONE, A. Sexual harassment, workplace authority, and 

the paradox of power. American Sociological Review, v. 20, n. 10, p. 1-23, 2012. 

  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assédio: violência e sofrimento no ambiente de trabalho. Assédio 

moral. Brasília: Ministério da Saúde, 2008a.  

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assédio: violência e sofrimento no ambiente de trabalho. Assédio 

sexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2008b.  

 

MIT COUNCIL ON FAMILY AND WORK et al. A guide to job flexibility at MIT: tools for employees 

and supervisors considering flexible work arrangements. Cambridge, 2004. 

 

MORGADO, A. P. D. V. A mulher invisível: sentidos atribuídos à mulher e ao trabalho na 

gerência intermediária. 2012. Tese de doutorado (Administração de Empresas) – Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo – SP. 

 

MORGESON, F. P.; DIERDORFF, E. C. Work analysis: from technique to theory. In: ZEDECK, S. 

(ed). APA handbook of industrial and organizational psychology. Washington DC: APA, 2011. 

 

MOWDAY, R. T.; STEERS, R. M.; PORTER, L. W. The measurement of organizational 

commitment. Journal of Vocational Behavior, v. 14, p. 224-247, 1979. 

 

NATIONAL CENTER FOR TRANSGENDER EQUALITY. Transgender terminology. Disponível em: 

<http://www.transequality.org/issues/resources/transgender-terminology>, acesso em 

28.09.2017. 

 

NETWORK OF EXECUTIVE WOMEN. Women of color: the challenge and opportunity. Chicago, 

2006.  

 

NHS. Literature review: coaching effectiveness – a summary. London, 2005. 

 

NOAA. Workforce and succession planning: toolkit to identify and address strategic talent gaps. 

Silver Spring, 2012.  

 

NOE, R. A. Women and mentoring: a review and research agenda. Academy of Management 

Review, v. 13, n. 1, p. 65-78, 1988. 

 

NUNES, T. S.; TOLFO, S. R. A dinâmica e os fatores organizacionais propiciadores à ocorrência 

do assédio moral no trabalho. GESEC – Revista de Gestão e Secretariado, v. 4, n. 2, p. 90-113, 

2013.  

 

OLIVEIRA, M. C. B. Z. N de. Da relação entre pessoas transgêneras e a organização: novos 

sujeitos para os estudos sobre diversidade organizacional. 2016. Tese de conclusão de curso 



       

 
 156  

(Administração de Empresas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo, São Paulo – SP. 

 

ONU MULHERES. Concepts and definitions. Disponível em: < 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm>, acesso em 28.09.2017. 

 

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Gender stereotypes/stereotyping. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx>, acesso em 

28.09.2017. 

 

OPPORTUNITY NOW. Breaking the barriers: women in senior management in the U.K. London, 

2000.  

 

O’REILLY III, C. A.; CALDWELL, D. F. The impact of normative social influence and cohesiveness 

on task perceptions and attitudes: a social information processing approach. Journal of 

Occupational Psychology, v. 58, p. 193-206, 1985. 

 

PELLED, L. H.; EISENHARDT, K. M.; XIN, K. R. Exploring the black box: an analysis of work group 

diversity, conflict, and performance. Administrative Science Quarterly, v. 44, n. 1, p. 1-28, 1999. 

 

PEPLAU, L. A.; FINGERHUT, A. The paradox of the lesbian worker. Journal of Social Issues, v. 60, 

n. 4, p. 719-735, 2004. 

 

PINA, A.; GANNON, T. A. An overview of the literature on antecedentes, perceptions and 

behavioural consequences of sexual harassment. Journal of Sexual Aggression, v. 18, n. 2, p. 

209-232, 2012. 

 

PODSAKOFF, P. M.; AHEARNE, M.; MACKENZIE, S. B. Organizational citizenship behavior and 

the quantity and quality of work group performance. Journal of Applied Psychology, v. 82, n. 2, 

p. 262-270, 1997. 

 

PORTAL DO CIDADÃO. Benchmarking. 2017. Disponível em: < 

https://bde.portaldocidadao.pt/CVE/pt/Gestao/AvaliacaoMercado/Benchmarking/>, acesso 

em 28.09.2017. 

 

PWC. Mending the gender gap: advancing tomorrow’s women leaders in financial services. 

London, 2013.  

 

RAGINS, B. R.; CORNWELL, J. M. Pink triangles: antecedents and consequences of perceived 

workplace discrimination against gay and lesbian employees. Journal of Applied Psychology, v. 

86, n. 6, p. 1244-1261, 2001. 

 

RAGINS, B. R; COTTON, J. L. Gender and willingness to mentor in organizations. Journal of 

Management, v. 19, n. 1, p. 97-111, 1993.  

 



       

 
 157  

RAGINS, B. R.; COTTON, J. L. Mentor functions and outcomes: a comparison of men and women 

in formal and informal mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, v. 84, n. 4, p. 

529-550, 1999. 

 

RAGINS, B. R.; COTTON, J. L.; MILLER, J. S. Marginal mentoring: the effects of type of mentor, 

quality of relationship, and program design on work and career attitudes. Academy of 

Management Journal, v. 43, n. 6, p. 1177-1194, 2000. 

 

RAGINS, B. R.; SCANDURA, T. A. Antecedents and work-related correlates of reported sexual 

harassment: an empirical investigation of competing hypotheses. Sex Roles, v. 32, n. 7-8, p.429-

455, 1995. 

 

RAGINS, B. R.; SCANDURA, T. Gender diferences in expected outcomes of mentoring 

relationships. The Academy of Management Journal, v. 37, n. 4, p. 957-971, 1994. 

 

RAGINS, B. L. Sexual orientation in the workplace: the unique work and career experiences of 

gay, lesbian and bisexual workers. Research in Personnel and Human Resources Management, 

v. 23, p. 35-120, 2004. 

 

RAVER, J. L.; GELFAND, M. J. Beyond the individual victim: linking sexual harassment, team 

processes, and team performance. Academy of Management Journal, v. 48, n. 3, p. 387-400, 

2005. 

 

REDMOND, J.; VALIULIS, M.; DREW, E. Literature review of issues related to work-life balance, 

workplace culture and maternity/childcare issues. Dublin: Trinity College Dublin, 2006. 

 

REEVES, H.; BADEN, S. Gender and development: concepts and definitions. 2000. Disponível 

em: < http://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/re55.pdf>, acesso em 

28.09.2017. 

 

ROCK, D.; HALVORSON, H. G.; GREY, J. Diverse teams feel less comfortable – and that’s why 

they perform better. Harvard Business Review, set./2016. 

 

ROBECOSAM. RobecoSAM 2015 Corporate Sustainability Assessment. Zurich, 2015. 

 

SAUNDERS, P.; HUYNH, A.; GOODMAN-DELAHUNTY, Jane. Defining workplace bullying behavior 

professional lay definitions of workplace bullying. International Journal of Law and Psychiatry, 

v. 30, p´. 340-354, 2007. 

 

SCHILT, K.; CONNELL, C. Do workplace gender transitions make gender trouble? Gender, Work 

and Organizations, v. 14, n. 6, p. 596-618, 2007. 

 

SCHNEIDER, K. T.; SWAN, S.; FITZGERALD, L. F. Job-related and psychological effects of sexual 

harassment in the workplace: empirical evidence from two organizations. Journal of Applied 

Psychology, v. 82, n. 3, p. 401-415, 1997. 



       

 
 158  

 

SOUZA, S. B. E. de. Pesquisa de clima organizacional: uma análise crítica. Dissertação de 

mestrado. 2007. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/3871>, 

acesso em 28.09.2017. 

 

STANTON, J. M.; IRONSON, G.; BALZER, W. A general measure of work stress: the stress in 

general scale. Educational and Psychological Measurement, v. 61, n. 5, 866-888, 2001. 

 

STARK, S.; CHERNYSHENKI, O. S.; LANCASTER, A. R.; DRASGOW, F.; FITZGERALD, L. F. Toward 

standardized measurement of sexual harassment: shortening the SEQ-DoD using item response 

theory. Military Psychology, v. 14, n. 1, p. 49-72, 2002.  

 

STOKER, J. I.; VAN DER VELDE, M.; LAMMERS, J. Factors relating to managerial stereotypes: the 

role of gender of the employees and the manager and management gender ratio. Journal of 

Business and Psychology, v. 27, p. 31-42, 2012. 

 

STOUT-ROSTRON, S. Gender issues in business coaching. In: PASSMORE, J.; PETERSON, D. B.; 

FREIRE, T. The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Coaching and Mentoring. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. 

 

SUE, D. W.; CAPODILUPO, C. M.; TORINO, G. C.; BUCCERI, J. M.; HOLDER, A. M. B.; NADAL, K. L.; 

ESQUILIN, M. Racial microaggression in everyday life: implications for clinical practice. 

American Psychologist, n. 62, p. 271-286, 2007. 

 

SUCHMAN, Mark C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. The Academy 

of Management Review, v. 20, n. 3, p. 571-610, 1995. 

 

TARANOWSKI, C. J. Transsexual employees in the workplace. Journal of Workplace Behavioral 

Health, v. 23, n. 4, p. 467-477, 2008. 

 

TASCOSS. Workplace diversity toolkit. Sandy Bay: 2012. 

 

THE ASPEN INSTITUTE. Training for racial equity and inclusion: a guide to selected programs. 

Washington City, 2002. 

 

THOMAS, D. A.; ELY, R. J. Making differences matter: a new paradigm for managing diversity. 

Harvard Business Review, set./out. 1996. 

 

THOMAS, D. A.; WETLAUFER, S. A question of color: a debate on race in the U.S. workplace. 

Harvard Business Review, set./out. 1997. 

 

TRACTEBEL. Relatório de sustentabilidade 2015. 2015. Disponível em: < 

http://www.mediagroup.com.br/HOST/tractebel/rao/2015/pt/gestao-de-riscos-e-

oportunidades.htm#gri_G4-14_null>, acesso em 28.09.2017. 

 



       

 
 159  

TRANSGENDER LAW CENTER. Model transgender employment policy: negotiating for inclusive 

workplaces. Oakland, 2015. 

 

TRAU, R. N. C. The impact of discriminatory climate perceptions on the composition of 

intraorganizational developmental networks, psychosocial support, and job and career 

attitudes of employees with an invisible stigma. Human Resource Management, v. 54, n. 2, p. 

345-366, 2015. 

 

UNC KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL. Retaining women in the workplace. Chapel Hill, 2014. 

 

U.S. MERIT SYSTEMS PROTECTION BOARD. Sexual harassment in the federal workplace. 

Washington City, 1995. 

 

VAN DE GRIEND, K. M.; MESSIAS, D. K. H. Expanding the conceptualization of workplace e 

violence: implications for research, policy and practice. Sex Roles, v. 71, p. 33-42, 2014. 

 

WADORS, P. Diversity efforts fall short unless employees feel that they belong. Harvard 

Business Review, ago./2016. 

 

WALKER, R. C.; ARITZ, J. Women doing leadership: leadership styles and organizational culture. 

International Journal of Business Communication, v. 52, n. 4, p. 452-478, 2015. 

 

WARD, J.; WINSTANLEY, D. Coming out at work: performativity and the recognition and 

renegotiation of identity. The Sociological Review, v. 53, n. 3, p. 447-475, 2005. 

 

WARE, J. E.; SHERBOURNE, C. D. The MOS 36-Item short-form health survey (SF-36): I – 

Conceptual framework and item selection. Medical Care, v. 30, n. 6, p. 473-483, 1992.  

 

WASTI, S. A.; BERGMAN, M. E.; GLOMB, T. M.; DRASGOW, F. Test of cross-cultural 

generalizability of a model of sexual harassment. Journal of Applied Psychology, v. 85, n. 5, p. 

766-778, 2000. 

 

WILLIAMS, J. H.; FITZGERALD, L. F.; DRASGOW, F. The effects of organizational practices on 

sexual harassment and individual outcomes in the military. Military Psychology, v. 11, n. 3, p. 

303-328, 1999. 

 

WITTENBERG-COX, Avivah. Corporate diversity initiatives should include white men. Harvard 

Business Review, set./2016. 

 

WITTENBERG-COX, Avivah. How Bayer developed a cross-cultural senior team. Harvard 

Business Review, jun./2015.  

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Case studies. Sydney, 2014. 

 



       

 
 160  

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Developing a workplace gender equality policy. 

Sydney, 2014.  

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Employee flexibility toolkit. Sydney, 2016.   

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Gender strategy toolkit. Sydney, 2013.  

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Guide to Australian standard on gender-inclusive job 

evaluation. Sydney, 2013. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. How to set gender diversity targets. Sydney, 2013. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Manager flexibility toolkit. Sydney, 2016. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Parenting, work, and the gender gap. Sydney, 2016. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Supporting careers: mentoring or sponsorship. 

Sydney, 2016. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. The business case for gender equality. Sydney, 2013. 

 

WORKPLACE GENDER EQUALITY AGENCY. Workplace flexibility strategy. Sydney, 2016. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Equity, equal opportunities, gender and organization 

performance.  Geneva, 2001.  



       

 
 161  

Anexo 4 – Divisão em eixos temáticos 

Pergunta Categoria 

Em termos gerais, a empresa identifica e busca eliminar possíveis barreiras à 

promoção da equidade de gênero? 

Monitoramento da 

equidade de gênero 

A empresa recebeu algum prêmio ou reconhecimento de suas ações em favor da 

equidade de gênero? 

Atuação externa 

A empresa é signatária de algum compromisso voluntário em prol da equidade 

de gênero? 

Atuação externa 

Quais dessas ações e políticas de relacionamento com o público externo a 

empresa encampa em prol da equidade de gênero? 

Atuação externa 

Sobre suas peças publicitárias? Atuação externa 

A empresa possui quais destas práticas ou políticas de gestão da cadeia de valor 

em prol da equidade de gênero? 

Atuação externa 

A empresa usa o método de engajamento de partes interessadas (stakeholders) 

de forma estratégica para diminuir riscos e identificar oportunidades de inovação 

e melhoria na questão da equidade de gênero? 

Atuação externa 

A empresa possui área ou instância (como um comitê, por exemplo) responsável 

por garantir a implementação de ações de promoção da equidade de gênero? 

Estrutura, processos e 

estratégia da empresa 

Como a empresa realiza o monitoramento do ambiente laboral para elaborar sua 

estratégia de aculturamento em prol da equidade de gênero na empresa? 

Monitoramento da 

equidade de gênero 

A promoção da equidade de gênero é um tema presente na agenda e dinâmica 

da alta liderança da empresa? Como isso se manifesta? 

Estrutura, processos e 

estratégia da empresa 

Quais destas práticas ou políticas a empresa possui para combater a cultura do 

preconceito contra a mulher e subestimação de sua capacidade? 

Combate à discriminação 

de gênero 

Sobre políticas internas de equidade de gênero e inserção destas na formulação Estrutura, processos e 
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da estratégia da empresa? estratégia da empresa 

A empresa adota quais das seguintes políticas de equidade de gênero em relação 

ao recrutamento de pessoas? 

Combate à discriminação 

de gênero 

Meios de controle de equidade de gênero no processo de recrutamento? Combate à discriminação 

de gênero 

Processos para capacitação, tipos de capacitação e retenção de talentos 

femininos? 

Estímulo à liderança 

feminina 

Quais dessas políticas gerais ou ações de estímulo à promoção de mulheres a 

empresa possui? 

Estímulo à liderança 

feminina 

Quais destas métricas ou monitoramentos relativos à ascensão de mulheres a 

empresa possui? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais das seguintes ações relativas a programas de incentivo à 

liderança feminina? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou ações relacionadas a 

programas de coaching? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento e 

accountability de programas de coaching? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais das seguintes políticas relacionadas a programas de 

mentoring? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou práticas relacionadas a 

programas de sponsorship? 

Estímulo à liderança 

feminina 

Como a empresa avalia o desempenho de suas colaboradoras? Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui alguma das práticas abaixo relacionadas à avaliação de 

desempenho? 

Combate à discriminação 

de gênero 
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A empresa monitora e avalia o índice de demissões voluntárias de colaboradoras 

mulheres que ocupam cargos de gerência intermediária ou equivalente ou 

estejam prestes a ocupá-lo? 

Monitoramento da 

equidade de gênero 

A empresa tem processos para detectar os motivos de eventuais altos índices de 

turnover de mulheres nesse nível hierárquico? 

Monitoramento da 

equidade de gênero 

Quais das seguintes políticas ou ações a empresa possui em relação à ascensão 

de mulheres a cargos de diretoria (ou vice-presidências)? 

Estímulo à liderança 

feminina 

Quais das seguintes políticas e ações a empresa possui em relação à participação 

de mulheres em conselhos de administração? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa apresenta quais das políticas de equidade de gênero na remuneração 

abaixo? 

Combate à discriminação 

de gênero 

Há alguma política específica ou ação de estímulo à promoção de mulheres a 

cargos que são normalmente pouco ocupados por mulheres na empresa? 

Estímulo à liderança 

feminina 

A empresa possui quais destas políticas em relação à demissão de 

colaboradoras? 

Combate à discriminação 

de gênero 

A empresa adota quais das seguintes medidas de conciliação entre trabalho, 

família e vida pessoal quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 

Quanto às comunicações com os/as colaboradores/as e o método de trabalho 

remoto? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 

Quais das políticas ou práticas de jornada de trabalho flexível abaixo a empresa 

adota? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 

Como e a quem a empresa destina práticas relativas às políticas de jornada de 

trabalho flexível? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 

A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento de políticas 

de trabalho flexível? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 
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Como a empresa lida com as funções de cuidado de seus/as colaboradores para 

com a família, em termos de concessão de benefícios e apoio? 

Equilíbrio trabalho e vida 

pessoal 

Quais dessas políticas a empresa adota contra discriminação de gênero, assédio 

moral ou assédio sexual a colaboradoras? 

Combate à discriminação 

de gênero 
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Anexo 5 – Redivisão em setores 

 

Nome do grupo a que 

pertence a companhia 

(se houver) 

Nome da 

companhia 
Setor original 

Nova classificação 

setorial 

Kirin Holding Brasil Kirin Alimentos e produção 

agrícola 

Agronegócio e setor 

alimentício 

PepsiCo PepsiCo do Brasil Ltda Alimentos e produção 

agrícola 

Agronegócio e setor 

alimentício 

Belagrícola Belagricola Alimentos e produção 

agrícola 

Agronegócio e setor 

alimentício 

The Coca-Cola Company Coca Cola Brasil Bebidas e fumo Agronegócio e setor 

alimentício 

Diageo Diageo Bebidas e fumo Agronegócio e setor 

alimentício 

Anheuser-Busch InBev Ambev Bebidas e fumo Agronegócio e setor 

alimentício 

Grupo Angá Angá Alimentação e 

Serviços Ltda 

Outro Agronegócio e setor 

alimentício 

Avon Products Inc Avon Products Inc Cosmeticos Bens de consumo 

Grupo Boticário Grupo Boticário Outro Bens de consumo 

Beleza Natural Beleza Natural Outro Bens de consumo 

Kimberly-Clark  Kimberly-Clark Outro Bens de consumo 
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Loreal  Loreal Brasil Outro Bens de consumo 

Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser Outro Bens de consumo 

Johnson & Johnson do 

Brasil Industria e Comércio 

de Produtos para a Saúde 

Ltda 

Johnson & Johnson Outro Bens de consumo 

Klar Construtora  Klar Construtora Construção civil Construção civil e 

infraestrutura 

Construtora Mendonça 

Aguiar 

Construtora 

Mendonça Aguiar 

Construção civil Construção civil e 

infraestrutura 

LafargeHolcim LafargeHolcim Brasil Materiais de 

construção e 

decoração 

Construção civil e 

infraestrutura 

Promon Promon Engenharia Serviços especializados Construção civil e 

infraestrutura 

ArcelorMittal ArcelorMittal Metalurgia Construção civil e 

infraestrutura 

Assessor-Bordin 

Consultores Empresariais 

Assessor-Bordin 

Consultores 

Empresariais  

Consultorias Consultoria 

Kroll Kroll Consultorias Consultoria 

AGR Consultores AGR Consultores Consultorias Consultoria 

BTA BTA Consultorias Consultoria 

Qualidados Engenharia Qualidados 

Engenharia 

Consultorias Consultoria 
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Falconi Consultores de 

Resultado 

Falconi Consultores de 

Resultado 

Consultorias Consultoria 

MPD Engenharia MPD Engenharia Ltda Consultorias Consultoria 

Accenture Accenture Outro Consultoria 

Martinez&Calvo Palestras, 

Treinamentos e Finanças 

Martinez&Calvo 

Palestras, 

Treinamentos e 

Finanças 

Outro Consultoria 

Gannett Company ReachLocal Outro Consultoria 

PwC PwC Serviços especializados Consultoria 

Elleven Consultoria Elleven Consultoria Serviços especializados Consultoria 

EY Ernst & Young Serviços especializados Consultoria 

Brookfield Brookfield Água e saneamento Energia 

Tércio Wanderley Usina Coruripe Alimentos e produção 

agrícola 

Energia 

AES Brasil (AES Tietê) AES Brasil (AES Tietê) Energia elétrica Energia 

AES Brasil (AES 

Eletropaulo) 

AES Brasil (AES 

Eletropaulo) 

Energia elétrica Energia 

AES Brasil (AES Ergos) AES Brasil (AES Ergos) Energia elétrica Energia 

Tecnofarma AS Zodiac Produtos 

Farmacêuticos S.A 

Farmacêutica Farmacêutica 

Novartis Biociências Novartis Biociência Farmacêutica Farmacêutica 

Arenales Arenales Farmacêutica Farmacêutica 



       

 
 168  

Homeopatianimal Homeopatianimal 

Pfizer Pfizer Farmacêutica Farmacêutica 

Takeda Farmacêutica do 

Brasil 

Takeda Farmacêutica Farmacêutica 

Zurich Santander Brasil 

Seg e Previdência S.A 

Santander Brasil Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Grupo Santander Santander Brasil Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Banco BTG Pactual S.A.  BTG Pactual Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Citi Citi Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Alelo Alelo Bancos e instituições 

financeiras 

Serviços 

Itau Unibanco Holding S.A Itaú Unibanco Holding 

S.A 

Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Zurich Insurance Group Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A. 

Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

MetLife  MetLife Bancos e instituições 

financeiras 

Instituições financeiras 

Allianz SE Allianz Worldwide 

Partners Brasil 

Serviços especializados Instituições financeiras 

BMA Barbosa Müssnich e 

Aragão Advogados 

Outro Jurídico 
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Mattos Filho, Veiga Filho, 

Marrey Jr e Quiroga 

Advogados 

Mattos Filho, Veiga 

Filho, Marrey Jr e 

Quiroga Advogados 

Serviços especializados Jurídico 

Sacha Calmon Misabel 

Derzi Consultores e 

Advogados 

Sacha Calmon Misabel 

Derzi Consultores e 

Advogados 

Serviços especializados Jurídico 

Fialho Salles Advogados Fialho Salles 

Advogados 

Serviços especializados Jurídico 

TozziniFreire Advogados TozziniFreire 

Advogados 

Serviços especializados Jurídico 

Whirpool Corporation Whirlpool Corporation Outro Mecânica e eletrônica 

Automated Precision 

Incorporation 

Automated Precision 

Metrologia Aplicada 

Outro Mecânica e eletrônica 

GE GE do Brasil Outro Mecânica e eletrônica 

Schneider Electric Schneider Electric Outro Mecânica e eletrônica 

General Motors General Motors Veículos e peças Mecânica e eletrônica 

Royal Dutch Shell Shell Brasil Petróleo Cosmeticos Química 

BP Castrol Brasil Química e 

petroquímica 

Química 

Grupo BASF BASF Química e 

petroquímica 

Química 

Bayer Bayer Química e 

petroquímica 

Química 

Praxair White Martins Química e 

petroquímica 

Química 
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Music2 Music2 / Vevo Brasil Outro Serviços 

Tauá Resort Caeté Ltda Tauá Resort Caeté 

Ltda 

Outro Serviços 

Multiplus Multiplus Outro Serviços 

Grupo Omnicom Grupo In Press Serviços especializados Serviços 

Edenred  Ticket Serviços Serviços especializados Serviços 

Multicartas Serviços Ltda. Multicartas Serviços 

Ltda. 

Serviços especializados Serviços 

Sabin Laboratório Sabin Outro Serviços de saúde 

Fundação Antônio 

Prudente 

Fundação Antônio 

Prudente 

Outro Serviços de saúde 

Unimed Volta Redonda 

Cooperativa de Trabalho 

Médico 

Unimed Volta 

Redonda 

Outro Serviços de saúde 

Saudalys Franchising  Saudalys Franchising 

Ltda 

Serviços especializados Serviços de saúde 

Rede Ímpar Hospital Santa Paula Serviços médicos Serviços de saúde 

UNIMED-RIO Unimed Rio Serviços médicos Serviços de saúde 

IVIA IVIA Cosmeticos Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

IBM IND DE MAQUINAS E 

SERVICOS LTDA 

IBM Tecnologia da 

informação 

Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

ClearSale S.A. ClearSale S.A. Tecnologia da 

informação 

Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
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SAP SE SAP Brasil Ltda Tecnologia da 

informação 

Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

Grupo Telefónica Telefônica Brasil Cosmeticos Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

Atento Atento Telecomunicações Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

Arcos Dourados Comércio 

de Alimentos Ltda 

Arcos Dourados 

Comércio de 

Alimentos Ltda. 

Comércio varejista Varejo 

Carrefour Brasil Carrefour Brasil Comércio varejista Varejo 

Magazine Luiza Magazine Luiza Comércio varejista Varejo 

Ale Combustíveis Ale Combustiveis Comércio varejista Varejo 
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Anexo 6 – Ranking 0: Pontuação por políticas 

     

Ranking completo 

Companhia 
Atuação 

externa 

Combate à 

discriminação 

de gênero 

Equilíbrio 

trabalho e 

vida 

pessoal 

Estrutura, 

processos e 

estratégia da 

empresa 

Estímulo à 

liderança 

feminina 

Monitoramento 

da equidade de 

gênero 

Total 
Posição no 

R0 

Schneider 

Electric 

11.0 

(47%) 
38.0 (77%) 

23.0 

(68%) 
17.0 (82%) 55.0 (74%) 12.0 (92%) 156 1 

Accenture 

 

14.0 

(60%) 
35.0 (71%) 

24.0 

(71%) 
13.0 (63%) 55.0 (74%) 11.0 (84%) 152 2 

Coca Cola 

Brasil 

16.0 

(69%) 
37.0 (75%) 

19.0 

(56%) 
14.0 (68%) 47.0 (63%) 11.0 (84%) 144 3 

Ernst & Young 
11.0 

(47%) 
32.0 (65%) 

24.0 

(71%) 
12.0 (58%) 50.0 (68%) 11.0 (84%) 140 4 

Carrefour 

Brasil 

13.0 

(56%) 
36.0 (73%) 

11.0 

(32%) 
15.0 (73%) 48.0 (65%) 10.0 (76%) 133 5 

White Martins 
10.0 

(43%) 
32.0 (65%) 

13.0 

(38%) 
18.0 (87%) 50.0 (68%) 10.0 (76%) 133 5 

Magazine 

Luiza 

14.0 

(60%) 
34.0 (69%) 

18.0 

(53%) 
8.0 (39%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 122 6 

Johnson & 

Johnson 

8.0 

(34%) 
29.0 (59%) 

13.0 

(38%) 
12.0 (58%) 51.0 (69%) 8.0 (61%) 121 7 

Shell Brasil 

Petróleo 

4.0 

(17%) 
34.0 (69%) 

13.0 

(38%) 
14.0 (68%) 43.0 (58%) 11.0 (84%) 119 8 

Avon Products 

Inc 

12.0 

(52%) 
31.0 (63%) 

19.0 

(56%) 
12.0 (58%) 35.0 (47%) 9.0 (69%) 118 9 
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Kimberly-Clark 
4.0 

(17%) 
30.0 (61%) 

16.0 

(47%) 
10.0 (48%) 49.0 (66%) 8.0 (61%) 117 10 

Beleza Natural  
9.0 

(39%) 
28.0 (57%) 

12.0 

(35%) 
8.0 (39%) 41.0 (55%) 10.0 (76%) 108 11 

IBM 
9.0 

(39%) 
22.0 (44%) 

20.0 

(59%) 
10.0 (48%) 37.0 (50%) 10.0 (76%) 108 11 

Kroll 
8.0 

(34%) 
30.0 (61%) 

12.0 

(35%) 
11.0 (53%) 31.0 (42%) 11.0 (84%) 103 12 

PwC 
8.0 

(34%) 
23.0 (46%) 

16.0 

(47%) 
12.0 (58%) 33.0 (44%) 11.0 (84%) 103 12 

Ambev 
5.0 

(21%) 
26.0 (53%) 

10.0 

(29%) 
10.0 (48%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 99 13 

SAP Brasil Ltda 2.0 (8%) 27.0 (55%) 
15.0 

(44%) 
9.0 (43%) 39.0 (53%) 7.0 (53%) 99 13 

Zurich 

Santander 

Brasil Seguros 

e Previdência 

S/A 

5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 

15.0 

(44%) 
12.0 (58%) 36.0 (48%) 5.0 (38%) 97 14 

AES Tietê 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 27.0 (36%) 6.0 (46%) 95 15 

Mattos Filho, 

Veiga Filho, 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

10.0 

(43%) 
24.0 (48%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 24.0 (32%) 11.0 (84%) 94 16 

Zodiac 

Produtos 

Farmacêuticos 

S/A 

6.0 

(26%) 
31.0 (63%) 

19.0 

(56%) 
5.0 (24%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 94 16 
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AES 

Eletropaulo 

10.0 

(43%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 25.0 (34%) 6.0 (46%) 92 17 

Grupo 

Boticário 

11.0 

(47%) 
21.0 (42%) 

12.0 

(35%) 
11.0 (53%) 25.0 (34%) 12.0 (92%) 92 17 

 

Arcos 

Dourados 

Comércio de 

Alimentos 

Ltda. 

9.0 

(39%) 
23.0 (46%) 

14.0 

(41%) 
12.0 (58%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 91 18 

Atento 
7.0 

(30%) 
27.0 (55%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 29.0 (39%) 3.0 (23%) 91 18 

Takeda 
4.0 

(17%) 
26.0 (53%) 

17.0 

(50%) 
4.0 (19%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 91 18 

Itaú Unibanco 

Holding SA 

9.0 

(39%) 
17.0 (34%) 

21.0 

(62%) 
6.0 (29%) 28.0 (38%) 9.0 (69%) 90 19 

Zurich Minas 

Brasil Seguros 

S.A. 

5.0 

(21%) 
25.0 (51%) 8.0 (23%) 12.0 (58%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 90 19 

Whirlpool 

Corporation 

4.0 

(17%) 
21.0 (42%) 

16.0 

(47%) 
7.0 (34%) 35.0 (47%) 4.0 (30%) 87 20 

PepsiCo do 

Brasil LTDA 

3.0 

(13%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
6.0 (29%) 27.0 (36%) 8.0 (61%) 86 21 

Santander 

Brasil 

3.0 

(13%) 
24.0 (48%) 

12.0 

(35%) 
9.0 (43%) 25.0 (34%) 10.0 (76%) 83 22 

AES Ergos 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 15.0 (20%) 5.0 (38%) 82 23 

Allianz 

Worldwide 

Partners Brasil 

2.0 (8%) 26.0 (53%) 
13.0 

(38%) 
5.0 (24%) 32.0 (43%) 4.0 (30%) 82 23 
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Diageo 
6.0 

(26%) 
20.0 (40%) 

15.0 

(44%) 
6.0 (29%) 28.0 (38%) 7.0 (53%) 82 23 

Saudalys 

Franchising 

Ltda 

5.0 

(21%) 
23.0 (46%) 

12.0 

(35%) 
7.0 (34%) 31.0 (42%) 4.0 (30%) 82 23 

ClearSale S/A 
5.0 

(21%) 
23.0 (46%) 

14.0 

(41%) 
6.0 (29%) 22.0 (29%) 8.0 (61%) 78 24 

Pfizer 
5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 

12.0 

(35%) 
10.0 (48%) 16.0 (21%) 11.0 (84%) 78 24 

BASF 
4.0 

(17%) 
20.0 (40%) 

16.0 

(47%) 
4.0 (19%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 77 25 

Arenales 

Homeopatiani

mal 

14.0 

(60%) 
10.0 (20%) 9.0 (26%) 7.0 (34%) 26.0 (35%) 9.0 (69%) 75 26 

Novartis 

Biociência 
2.0 (8%) 20.0 (40%) 

17.0 

(50%) 
4.0 (19%) 25.0 (34%) 4.0 (30%) 72 27 

Ticket Serviços 
6.0 

(26%) 
18.0 (36%) 

14.0 

(41%) 
4.0 (19%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 70 28 

Fundação 

Antônio 

Prudente 

4.0 

(17%) 
16.0 (32%) 

10.0 

(29%) 
5.0 (24%) 31.0 (42%) 4.0 (30%) 70 28 

General 

Motors 

5.0 

(21%) 
18.0 (36%) 8.0 (23%) 7.0 (34%) 26.0 (35%) 6.0 (46%) 70 28 

Bayer 
4.0 

(17%) 
18.0 (36%) 

17.0 

(50%) 
6.0 (29%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 67 29 

Music2 
8.0 

(34%) 
14.0 (28%) 9.0 (26%) 7.0 (34%) 22.0 (29%) 6.0 (46%) 66 30 

Loreal Brasil 
8.0 

(34%) 
12.0 (24%) 

10.0 

(29%) 
4.0 (19%) 26.0 (35%) 4.0 (30%) 64 31 
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MetLife 
5.0 

(21%) 
22.0 (44%) 8.0 (23%) 5.0 (24%) 20.0 (27%) 4.0 (30%) 64 31 

TozziniFreire 

Advogados 

5.0 

(21%) 
16.0 (32%) 

11.0 

(32%) 
4.0 (19%) 21.0 (28%) 4.0 (30%) 61 31 

Reckitt 

Benckiser 
0.0 (0%) 17.0 (34%) 9.0 (26%) 6.0 (29%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 60 32 

AGR 

Consultores 

4.0 

(17%) 
17.0 (34%) 

20.0 

(59%) 
2.0 (9%) 13.0 (17%) 1.0 (7%) 57 33 

Alelo 
3.0 

(13%) 
17.0 (34%) 

15.0 

(44%) 
1.0 (4%) 16.0 (21%) 5.0 (38%) 57 33 

Barbosa 

Müssnich e 

Aragão 

Advogados 

3.0 

(13%) 
14.0 (28%) 9.0 (26%) 7.0 (34%) 17.0 (23%) 6.0 (46%) 56 34 

Castrol Brasil 2.0 (8%) 16.0 (32%) 8.0 (23%) 4.0 (19%) 18.0 (24%) 5.0 (38%) 53 35 

Construtora 

Mendonça 

Aguiar 

2.0 (8%) 13.0 (26%) 
12.0 

(35%) 
1.0 (4%) 20.0 (27%) 5.0 (38%) 53 35 

Angá 

Alimentação e 

Serviços Ltda 

3.0 

(13%) 
11.0 (22%) 

11.0 

(32%) 
1.0 (4%) 22.0 (29%) 3.0 (23%) 51 36 

Brasil Kirin 
3.0 

(13%) 
18.0 (36%) 

14.0 

(41%) 
3.0 (14%) 11.0 (14%) 2.0 (15%) 51 36 

Promon 

Engenharia 

3.0 

(13%) 
12.0 (24%) 9.0 (26%) 3.0 (14%) 18.0 (24%) 6.0 (46%) 51 36 

Telefônica 

Brasil 

6.0 

(26%) 
11.0 (22%) 7.0 (20%) 4.0 (19%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 50 37 

MPD 

Engenharia 

3.0 

(13%) 
11.0 (22%) nan (0%) 3.0 (14%) 26.0 (35%) 4.0 (30%) 47 38 
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Ltda 

Laboratório 

Sabin 

3.0 

(13%) 
15.0 (30%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 18.0 (24%) 3.0 (23%) 46 39 

ArcelorMittal 2.0 (8%) 12.0 (24%) 
10.0 

(29%) 
3.0 (14%) 13.0 (17%) 3.0 (23%) 43 40 

Grupo In Press 0.0 (0%) 10.0 (20%) 
13.0 

(38%) 
2.0 (9%) 12.0 (16%) 5.0 (38%) 42 41 

Klar 

Construtora 

3.0 

(13%) 
10.0 (20%) 7.0 (20%) 4.0 (19%) 14.0 (19%) 2.0 (15%) 40 42 

Falconi 

Consultores de 

Resultado 

0.0 (0%) 11.0 (22%) 8.0 (23%) 0.0 (0%) 17.0 (23%) 3.0 (23%) 39 43 

GE do Brasil 
5.0 

(21%) 
7.0 (14%) 6.0 (17%) 4.0 (19%) 11.0 (14%) 6.0 (46%) 39 43 

LafargeHolcim 

Brasil 
1.0 (4%) 10.0 (20%) 9.0 (26%) 3.0 (14%) 15.0 (20%) 1.0 (7%) 39 43 

Usina Coruripe 2.0 (8%) 10.0 (20%) 8.0 (23%) 3.0 (14%) 10.0 (13%) 2.0 (15%) 35 44 

Tauá Resort 

Caeté Ltda 
2.0 (8%) 10.0 (20%) 6.0 (17%) 2.0 (9%) 10.0 (13%) 4.0 (30%) 34 45 

BTA 
4.0 

(17%) 
3.0 (6%) 4.0 (11%) 2.0 (9%) 16.0 (21%) 4.0 (30%) 33 46 

Belagricola 0.0 (0%) 14.0 (28%) 
11.0 

(32%) 
0.0 (0%) 7.0 (9%) 0.0 (0%) 32 47 

BTG Pactual 2.0 (8%) 12.0 (24%) 4.0 (11%) 2.0 (9%) 8.0 (10%) 3.0 (23%) 31 48 

Brookfield 0.0 (0%) 14.0 (28%) 
11.0 

(32%) 
0.0 (0%) 5.0 (6%) 1.0 (7%) 31 48 



       

 
 178  

Hospital Santa 

Paula 
0.0 (0%) 13.0 (26%) 8.0 (23%) 0.0 (0%) 6.0 (8%) 3.0 (23%) 30 49 

Sacha Calmon 

Misabel Derzi 

Consultores e 

Advogados 

3.0 

(13%) 
4.0 (8%) 

12.0 

(35%) 
2.0 (9%) 7.0 (9%) 2.0 (15%) 30 49 

Assessor-

Bordin 

Consultores 

Empresariais  

1.0 (4%) 7.0 (14%) 9.0 (26%) 0.0 (0%) 8.0 (10%) 2.0 (15%) 27 50 

Unimed Volta 

Redonda 
0.0 (0%) 9.0 (18%) 5.0 (14%) 0.0 (0%) 12.0 (16%) 1.0 (7%) 27 50 

ReachLocal 2.0 (8%) 7.0 (14%) 7.0 (20%) 2.0 (9%) 6.0 (8%) 2.0 (15%) 26 51 

Qualidados 

Engenharia 
2.0 (8%) 9.0 (18%) 8.0 (23%) 0.0 (0%) 6.0 (8%) 1.0 (7%) 26 51 

Ale 

Combustiveis 
1.0 (4%) 7.0 (14%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 9.0 (12%) 1.0 (7%) 25 52 

Elleven 

Consultoria 

6.0 

(26%) 
1.0 (2%) 

10.0 

(29%) 
1.0 (4%) 5.0 (6%) 2.0 (15%) 25 52 

Fialho Salles 

Advogados 
0.0 (0%) 6.0 (12%) 8.0 (23%) 0.0 (0%) 10.0 (13%) 0.0 (0%) 24 53 

Citi 2.0 (8%) 4.0 (8%) 5.0 (14%) 3.0 (14%) 7.0 (9%) 1.0 (7%) 22 54 

IVIA 1.0 (4%) 3.0 (6%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 7.0 (9%) 1.0 (7%) 19 55 

Multiplus 0.0 (0%) 8.0 (16%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 1.0 (1%) 2.0 (15%) 18 56 

Unimed-Rio 0.0 (0%) 10.0 (20%) 2.0 (5%) 0.0 (0%) 6.0 (8%) 0.0 (0%) 18 56 

Martinez&Calv

o Palestras 
2.0 (8%) 1.0 (2%) 4.0 (11%) 1.0 (4%) 4.0 (5%) 1.0 (7%) 13 57 



       

 
 179  

Automated 

Precision 

Metrologia 

Aplicada 

0.0 (0%) 3.0 (6%) 3.0 (8%) 0.0 (0%) 3.0 (4%) 1.0 (7%) 10 58 

Multicartas 

Serviços Ltda. 
0.0 (0%) 1.0 (2%) 3.0 (8%) 1.0 (4%) 2.0 (2%) 1.0 (7%) 8 59 
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Ranking sem PMEs 
 

Companhia 
Atuação 

externa 

Combate à 

discriminação de 

gênero 

Equilíbrio 

trabalho e 

vida pessoal 

Estrutura, 

processos e 

estratégia da 

empresa 

Estímulo à 

liderança 

feminina 

Monitoramento 

da equidade de 

gênero 

Total 

Posição no 

R0 sem 

PMEs 

Schneider 

Electric 

11.0 

(47%) 
38.0 (77%) 23.0 (68%) 17.0 (82%) 55.0 (74%) 12.0 (92%) 156 1 

Accenture 

 

14.0 

(60%) 
35.0 (71%) 24.0 (71%) 13.0 (63%) 55.0 (74%) 11.0 (84%) 152 2 

Coca Cola 

Brasil 

16.0 

(69%) 
37.0 (75%) 19.0 (56%) 14.0 (68%) 47.0 (63%) 11.0 (84%) 144 3 

Ernst & 

Young 

11.0 

(47%) 
32.0 (65%) 24.0 (71%) 12.0 (58%) 50.0 (68%) 11.0 (84%) 140 4 

Carrefour 

Brasil 

13.0 

(56%) 
36.0 (73%) 11.0 (32%) 15.0 (73%) 48.0 (65%) 10.0 (76%) 133 5 

White 

Martins 

10.0 

(43%) 
32.0 (65%) 13.0 (38%) 18.0 (87%) 50.0 (68%) 10.0 (76%) 133 5 

Magazine 

Luiza 

14.0 

(60%) 
34.0 (69%) 18.0 (53%) 8.0 (39%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 122 6 

Johnson & 

Johnson 

8.0 

(34%) 
29.0 (59%) 13.0 (38%) 12.0 (58%) 51.0 (69%) 8.0 (61%) 121 7 

Shell Brasil 

Petróleo 

4.0 

(17%) 
34.0 (69%) 13.0 (38%) 14.0 (68%) 43.0 (58%) 11.0 (84%) 119 8 

Avon 

Products Inc 

12.0 

(52%) 
31.0 (63%) 19.0 (56%) 12.0 (58%) 35.0 (47%) 9.0 (69%) 118 9 

Kimberly-

Clark 

4.0 

(17%) 
30.0 (61%) 16.0 (47%) 10.0 (48%) 49.0 (66%) 8.0 (61%) 117 10 
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IBM 
9.0 

(39%) 
22.0 (44%) 20.0 (59%) 10.0 (48%) 37.0 (50%) 10.0 (76%) 108 11 

PwC 
8.0 

(34%) 
23.0 (46%) 16.0 (47%) 12.0 (58%) 33.0 (44%) 11.0 (84%) 103 12 

Ambev 
5.0 

(21%) 
26.0 (53%) 10.0 (29%) 10.0 (48%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 99 13 

SAP Brasil 

Ltda 
2.0 (8%) 27.0 (55%) 15.0 (44%) 9.0 (43%) 39.0 (53%) 7.0 (53%) 99 13 

Zurich 

Santander 

Brasil Seguros 

e Previdência 

S/A 

5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 15.0 (44%) 12.0 (58%) 36.0 (48%) 5.0 (38%) 97 14 

AES Tietê 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 16.0 (47%) 9.0 (43%) 27.0 (36%) 6.0 (46%) 95 15 

AES 

Eletropaulo 

10.0 

(43%) 
26.0 (53%) 16.0 (47%) 9.0 (43%) 25.0 (34%) 6.0 (46%) 92 16 

Grupo 

Boticário 

11.0 

(47%) 
21.0 (42%) 12.0 (35%) 11.0 (53%) 25.0 (34%) 12.0 (92%) 92 16 

Arcos 

Dourados 

Comércio de 

Alimentos 

Ltda. 

9.0 

(39%) 
23.0 (46%) 14.0 (41%) 12.0 (58%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 91 17 

Atento 
7.0 

(30%) 
27.0 (55%) 16.0 (47%) 9.0 (43%) 29.0 (39%) 3.0 (23%) 91 17 

Takeda 
4.0 

(17%) 
26.0 (53%) 17.0 (50%) 4.0 (19%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 91 17 

Itaú Unibanco 

Holding SA 

9.0 

(39%) 
17.0 (34%) 21.0 (62%) 6.0 (29%) 28.0 (38%) 9.0 (69%) 90 18 
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Zurich Minas 

Brasil Seguros 

S.A. 

5.0 

(21%) 
25.0 (51%) 8.0 (23%) 12.0 (58%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 90 18 

Whirlpool 

Corporation 

4.0 

(17%) 
21.0 (42%) 16.0 (47%) 7.0 (34%) 35.0 (47%) 4.0 (30%) 87 19 

PepsiCo do 

Brasil LTDA 

3.0 

(13%) 
26.0 (53%) 16.0 (47%) 6.0 (29%) 27.0 (36%) 8.0 (61%) 86 20 

Santander 

Brasil 

3.0 

(13%) 
24.0 (48%) 12.0 (35%) 9.0 (43%) 25.0 (34%) 10.0 (76%) 83 21 

AES Ergos 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 16.0 (47%) 9.0 (43%) 15.0 (20%) 5.0 (38%) 82 22 

Allianz 

Worldwide 

Partners 

Brasil 

2.0 (8%) 26.0 (53%) 13.0 (38%) 5.0 (24%) 32.0 (43%) 4.0 (30%) 82 22 

Diageo 
6.0 

(26%) 
20.0 (40%) 15.0 (44%) 6.0 (29%) 28.0 (38%) 7.0 (53%) 82 22 

Pfizer 
5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 12.0 (35%) 10.0 (48%) 16.0 (21%) 11.0 (84%) 78 23 

BASF 
4.0 

(17%) 
20.0 (40%) 16.0 (47%) 4.0 (19%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 77 24 

Novartis 

Biociência 
2.0 (8%) 20.0 (40%) 17.0 (50%) 4.0 (19%) 25.0 (34%) 4.0 (30%) 72 25 

Ticket 

Serviços 

6.0 

(26%) 
18.0 (36%) 14.0 (41%) 4.0 (19%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 70 26 

Fundação 

Antônio 

Prudente 

4.0 

(17%) 
16.0 (32%) 10.0 (29%) 5.0 (24%) 31.0 (42%) 4.0 (30%) 70 26 

General 5.0 18.0 (36%) 8.0 (23%) 7.0 (34%) 26.0 (35%) 6.0 (46%) 70 26 
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Motors (21%) 

Bayer 
4.0 

(17%) 
18.0 (36%) 17.0 (50%) 6.0 (29%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 67 27 

Loreal Brasil 
8.0 

(34%) 
12.0 (24%) 10.0 (29%) 4.0 (19%) 26.0 (35%) 4.0 (30%) 64 28 

MetLife 
5.0 

(21%) 
22.0 (44%) 8.0 (23%) 5.0 (24%) 20.0 (27%) 4.0 (30%) 64 28 

Reckitt 

Benckiser 
0.0 (0%) 17.0 (34%) 9.0 (26%) 6.0 (29%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 60 29 

Alelo 
3.0 

(13%) 
17.0 (34%) 15.0 (44%) 1.0 (4%) 16.0 (21%) 5.0 (38%) 57 30 

Castrol Brasil 2.0 (8%) 16.0 (32%) 8.0 (23%) 4.0 (19%) 18.0 (24%) 5.0 (38%) 53 31 

Brasil Kirin 
3.0 

(13%) 
18.0 (36%) 14.0 (41%) 3.0 (14%) 11.0 (14%) 2.0 (15%) 51 32 

Telefônica 

Brasil 

6.0 

(26%) 
11.0 (22%) 7.0 (20%) 4.0 (19%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 50 33 

Laboratório 

Sabin 

3.0 

(13%) 
15.0 (30%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 18.0 (24%) 3.0 (23%) 46 34 

ArcelorMittal 2.0 (8%) 12.0 (24%) 10.0 (29%) 3.0 (14%) 13.0 (17%) 3.0 (23%) 43 35 

GE do Brasil 
5.0 

(21%) 
7.0 (14%) 6.0 (17%) 4.0 (19%) 11.0 (14%) 6.0 (46%) 39 36 

LafargeHolci

m Brasil 
1.0 (4%) 10.0 (20%) 9.0 (26%) 3.0 (14%) 15.0 (20%) 1.0 (7%) 39 36 

Usina 

Coruripe 
2.0 (8%) 10.0 (20%) 8.0 (23%) 3.0 (14%) 10.0 (13%) 2.0 (15%) 35 37 

Belagricola 0.0 (0%) 14.0 (28%) 11.0 (32%) 0.0 (0%) 7.0 (9%) 0.0 (0%) 32 38 



       

 
 184  

BTG Pactual 2.0 (8%) 12.0 (24%) 4.0 (11%) 2.0 (9%) 8.0 (10%) 3.0 (23%) 31 39 

Brookfield 0.0 (0%) 14.0 (28%) 11.0 (32%) 0.0 (0%) 5.0 (6%) 1.0 (7%) 31 39 

Unimed Volta 

Redonda 
0.0 (0%) 9.0 (18%) 5.0 (14%) 0.0 (0%) 12.0 (16%) 1.0 (7%) 27 40 

Ale 

Combustiveis 
1.0 (4%) 7.0 (14%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 9.0 (12%) 1.0 (7%) 25 41 

Citi 2.0 (8%) 4.0 (8%) 5.0 (14%) 3.0 (14%) 7.0 (9%) 1.0 (7%) 22 42 

Multiplus 0.0 (0%) 8.0 (16%) 7.0 (20%) 0.0 (0%) 1.0 (1%) 2.0 (15%) 18 43 

Unimed-Rio 0.0 (0%) 10.0 (20%) 2.0 (5%) 0.0 (0%) 6.0 (8%) 0.0 (0%) 18 43 
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Ranking setorial 

Companhia Setor 
Atuação 

externa 

Combate à 

discriminação 

de gênero 

Equilíbrio 

trabalho e 

vida 

pessoal 

Estrutura, 

processos e 

estratégia da 

empresa 

Estímulo à 

liderança 

feminina 

Monitoramento 

da equidade de 

gênero 

Total 
Posição 

no R0 

Posição 

setorial 

no R0 

Coca Cola Brasil 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

16.0 

(69%) 
37.0 (75%) 

19.0 

(56%) 
14.0 (68%) 47.0 (63%) 11.0 (84%) 144 3 1 

Ambev 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

5.0 

(21%) 
26.0 (53%) 

10.0 

(29%) 
10.0 (48%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 99 13 2 

PepsiCo do 

Brasil Ltda 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

3.0 

(13%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
6.0 (29%) 27.0 (36%) 8.0 (61%) 86 21 3 

Diageo 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

6.0 

(26%) 
20.0 (40%) 

15.0 

(44%) 
6.0 (29%) 28.0 (38%) 7.0 (53%) 82 23 4 

Brasil Kirin 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

3.0 

(13%) 
18.0 (36%) 

14.0 

(41%) 
3.0 (14%) 11.0 (14%) 2.0 (15%) 51 36 5 

Belagrícola 

Agronegócio e 

setor 

alimentício 

0.0 (0%) 14.0 (28%) 
11.0 

(32%) 
0.0 (0%) 7.0 (9%) 0.0 (0%) 32 47 6 

Johnson & 

Johnson 

Bens de 

consumo 

8.0 

(34%) 
29.0 (59%) 

13.0 

(38%) 
12.0 (58%) 51.0 (69%) 8.0 (61%) 121 7 1 

Avon Products 

Inc 

Bens de 

consumo 

12.0 

(52%) 
31.0 (63%) 

19.0 

(56%) 
12.0 (58%) 35.0 (47%) 9.0 (69%) 118 9 2 

Kimberly-Clark 
Bens de 

consumo 

4.0 

(17%) 
30.0 (61%) 

16.0 

(47%) 
10.0 (48%) 49.0 (66%) 8.0 (61%) 117 10 3 

Grupo Boticário 
Bens de 

consumo 

11.0 

(47%) 
21.0 (42%) 

12.0 

(35%) 
11.0 (53%) 25.0 (34%) 12.0 (92%) 92 17 4 
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Loreal Brasil 
Bens de 

consumo 

8.0 

(34%) 
12.0 (24%) 

10.0 

(29%) 
4.0 (19%) 26.0 (35%) 4.0 (30%) 64 31 5 

Reckitt 

Benckiser 

Bens de 

consumo 
0.0 (0%) 17.0 (34%) 

9.0 

(26%) 
6.0 (29%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 60 32 6 

ArcellorMittal 

Construção 

civil e 

infraestrutura 

2.0 (8%) 12.0 (24%) 
10.0 

(29%) 
3.0 (14%) 13.0 (17%) 3.0 (23%) 43 40 1 

LafargeHolcim 

Brasil 

Construção 

civil e 

infraestrutura 

1.0 (4%) 10.0 (20%) 
9.0 

(26%) 
3.0 (14%) 15.0 (20%) 1.0 (7%) 39 43 2 

Accenture Consultoria 
14.0 

(60%) 
35.0 (71%) 

24.0 

(71%) 
13.0 (63%) 55.0 (74%) 11.0 (84%) 152 2 1 

Ernst&Young Consultoria 
11.0 

(47%) 
32.0 (65%) 

24.0 

(71%) 
12.0 (58%) 50.0 (68%) 11.0 (84%) 140 4 2 

PwC Consultoria 
8.0 

(34%) 
23.0 (46%) 

16.0 

(47%) 
12.0 (58%) 33.0 (44%) 11.0 (84%) 103 12 3 

AES Tietê Energia 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 27.0 (36%) 6.0 (46%) 95 15 1 

AES Eletropaulo Energia 
10.0 

(43%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 25.0 (34%) 6.0 (46%) 92 17 2 

AES Ergos Energia 
11.0 

(47%) 
26.0 (53%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 15.0 (20%) 5.0 (38%) 82 23 3 

Usina Coruripe Energia 2.0 (8%) 10.0 (20%) 
8.0 

(23%) 
3.0 (14%) 10.0 (13%) 2.0 (15%) 35 44 4 

Brookfield Energia 0.0 (0%) 14.0 (28%) 
11.0 

(32%) 
0.0 (0%) 5.0 (6%) 1.0 (7%) 31 48 5 

Takeda Farmacêutica 
4.0 

(17%) 
26.0 (53%) 

17.0 

(50%) 
4.0 (19%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 91 18 1 
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Pfizer Farmacêutica 
5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 

12.0 

(35%) 
10.0 (48%) 16.0 (21%) 11.0 (84%) 78 24 2 

Novartis 

Biociência 
Farmacêutica 2.0 (8%) 20.0 (40%) 

17.0 

(50%) 
4.0 (19%) 25.0 (34%) 4.0 (30%) 72 27 3 

Zurich Santander 

Brasil Seguros e 

Previdência S.A. 

Instituições 

financeiras 

5.0 

(21%) 
24.0 (48%) 

15.0 

(44%) 
12.0 (58%) 36.0 (48%) 5.0 (38%) 97 14 1 

Itaú Unibanco 

Holding S.A. 

Instituições 

financeiras 

9.0 

(39%) 
17.0 (34%) 

21.0 

(62%) 
6.0 (29%) 28.0 (38%) 9.0 (69%) 90 19 2 

Zurich Minas 

Brasil Seguros 

S.A. 

Instituições 

financeiras 

5.0 

(21%) 
25.0 (51%) 

8.0 

(23%) 
12.0 (58%) 33.0 (44%) 7.0 (53%) 90 20 2 

Santander Brasil 
Instituições 

financeiras 

3.0 

(13%) 
24.0 (48%) 

12.0 

(35%) 
9.0 (43%) 25.0 (34%) 10.0 (76%) 83 22 3 

Allianz 

Worldwide 

Partners Brasil 

Instituições 

financeiras 
2.0 (8%) 26.0 (53%) 

13.0 

(38%) 
5.0 (24%) 32.0 (43%) 4.0 (30%) 82 23 4 

Metlife 
Instituições 

financeiras 

5.0 

(21%) 
22.0 (44%) 

8.0 

(23%) 
5.0 (24%) 20.0 (27%) 4.0 (30%) 64 31 5 

BTG Pactual 
Instituições 

financeiras 
2.0 (8%) 12.0 (24%) 

4.0 

(11%) 
2.0 (9%) 8.0 (10%) 3.0 (23%) 31 48 6 

Citi 
Instituições 

financeiras 
2.0 (8%) 4.0 (8%) 

5.0 

(14%) 
3.0 (14%) 7.0 (9%) 1.0 (7%) 22 54 7 

Schneider 

Electric 

Mecânica e 

eletrônica 

11.0 

(47%) 
38.0 (77%) 

23.0 

(68%) 
17.0 (82%) 55.0 (74%) 12.0 (92%) 156 1 1 

Whirlpool 

Corporation 

Mecânica e 

eletrônica 

4.0 

(17%) 
21.0 (42%) 

16.0 

(47%) 
7.0 (34%) 35.0 (47%) 4.0 (30%) 87 20 2 

General Motors 
Mecânica e 

eletrônica 

5.0 

(21%) 
18.0 (36%) 

8.0 

(23%) 
7.0 (34%) 26.0 (35%) 6.0 (46%) 70 28 3 
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GE do Brasil 
Mecânica e 

eletrônica 

5.0 

(21%) 
7.0 (14%) 

6.0 

(17%) 
4.0 (19%) 11.0 (14%) 6.0 (46%) 39 43 4 

Beleza Natural PMEs 
9.0 

(39%) 
28.0 (57%) 

12.0 

(35%) 
8.0 (39%) 41.0 (55%) 10.0 (76%) 108 11 1 

Kroll PMEs 
8.0 

(34%) 
30.0 (61%) 

12.0 

(35%) 
11.0 (53%) 31.0 (42%) 11.0 (84%) 103 12 2 

Mattos Filho, 

Veiga Filho, 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PMEs 
10.0 

(43%) 
24.0 (48%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 24.0 (32%) 11.0 (84%) 94 16 3 

Zodiac Produtos 

Farmacêuticos 

S.A. 

PMEs 6.0 

(26%) 
31.0 (63%) 

19.0 

(56%) 
5.0 (24%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 94 16 3 

Saudalys 

Franchising Ltda 
PMEs 

5.0 

(21%) 
23.0 (46%) 

12.0 

(35%) 
7.0 (34%) 31.0 (42%) 4.0 (30%) 82 23 4 

ClearSale S.A. PMEs 
5.0 

(21%) 
23.0 (46%) 

14.0 

(41%) 
6.0 (29%) 22.0 (29%) 8.0 (61%) 78 24 5 

Arenales 

Homeopatianim

al 

PMEs 
14.0 

(60%) 
10.0 (20%) 

9.0 

(26%) 
7.0 (34%) 26.0 (35%) 9.0 (69%) 75 26 6 

Music2 PMEs 
8.0 

(34%) 
14.0 (28%) 

9.0 

(26%) 
7.0 (34%) 22.0 (29%) 6.0 (46%) 66 30 7 

TozziniFreire 

Advogados 
PMEs 

5.0 

(21%) 
16.0 (32%) 

11.0 

(32%) 
4.0 (19%) 21.0 (28%) 4.0 (30%) 61 31 8 

AGR Consultores PMEs 
4.0 

(17%) 
17.0 (34%) 

20.0 

(59%) 
2.0 (9%) 13.0 (17%) 1.0 (7%) 57 33 9 

Barbosa 

Müssnich e 

Aragão 

PMEs 
3.0 

(13%) 
14.0 (28%) 

9.0 

(26%) 
7.0 (34%) 17.0 (23%) 6.0 (46%) 56 34 10 



       

 
 189  

Advogados 

Consultora 

Mendonça 

Aguiar 

PMEs 2.0 (8%) 13.0 (26%) 
12.0 

(35%) 
1.0 (4%) 20.0 (27%) 5.0 (38%) 53 35 11 

Angá 

Alimentação e 

Serviços Ltda 

PMEs 
3.0 

(13%) 
11.0 (22%) 

11.0 

(32%) 
1.0 (4%) 22.0 (29%) 3.0 (23%) 51 36 12 

Promon 

Engenharia 
PMEs 3.0 

(13%) 
12.0 (24%) 

9.0 

(26%) 
3.0 (14%) 18.0 (24%) 6.0 (46%) 51 36 12 

MPD Engenharia 

Ltda 
PMEs 

3.0 

(13%) 
11.0 (22%) nan (0%) 3.0 (14%) 26.0 (35%) 4.0 (30%) 47 38 13 

Grupo InPress PMEs 0.0 (0%) 10.0 (20%) 
13.0 

(38%) 
2.0 (9%) 12.0 (16%) 5.0 (38%) 42 41 14 

Klar Construtora PMEs 
3.0 

(13%) 
10.0 (20%) 

7.0 

(20%) 
4.0 (19%) 14.0 (19%) 2.0 (15%) 40 42 15 

Falconi 

Consultores de 

Resultado 

PMEs 0.0 (0%) 11.0 (22%) 
8.0 

(23%) 
0.0 (0%) 17.0 (23%) 3.0 (23%) 39 43 16 

Tauá Resort 

Caeté Ltda 
PMEs 2.0 (8%) 10.0 (20%) 

6.0 

(17%) 
2.0 (9%) 10.0 (13%) 4.0 (30%) 34 45 17 

BTA PMEs 
4.0 

(17%) 
3.0 (6%) 

4.0 

(11%) 
2.0 (9%) 16.0 (21%) 4.0 (30%) 33 46 18 

Hospital Santa 

Paula 
PMEs 0.0 (0%) 13.0 (26%) 

8.0 

(23%) 
0.0 (0%) 6.0 (8%) 3.0 (23%) 30 49 19 

Sacha Calmon 

Misabel Derzi 

Consultores e 

Advogados 

PMEs 
3.0 

(13%) 
4.0 (8%) 

12.0 

(35%) 
2.0 (9%) 7.0 (9%) 2.0 (15%) 30 49 19 

Assessor-Bordin PMEs 1.0 (4%) 7.0 (14%) 9.0 0.0 (0%) 8.0 (10%) 2.0 (15%) 27 50 20 
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Consultores 

Empresariais 

(26%) 

Qualidados 

Engenharia 
PMEs 2.0 (8%) 9.0 (18%) 

8.0 

(23%) 
0.0 (0%) 6.0 (8%) 1.0 (7%) 26 51 21 

ReachLocal PMEs 2.0 (8%) 7.0 (14%) 
7.0 

(20%) 
2.0 (9%) 6.0 (8%) 2.0 (15%) 26 51 21 

Elleven 

Consultoria 
PMEs 

6.0 

(26%) 
1.0 (2%) 

10.0 

(29%) 
1.0 (4%) 5.0 (6%) 2.0 (15%) 25 52 22 

Fialho Salles 

Advogados 
PMEs 0.0 (0%) 6.0 (12%) 

8.0 

(23%) 
0.0 (0%) 10.0 (13%) 0.0 (0%) 24 53 23 

IVIA PMEs 1.0 (4%) 3.0 (6%) 
7.0 

(20%) 
0.0 (0%) 7.0 (9%) 1.0 (7%) 19 55 24 

Martinez & 

Calvo Palestras 
PMEs 2.0 (8%) 1.0 (2%) 

4.0 

(11%) 
1.0 (4%) 4.0 (5%) 1.0 (7%) 13 57 25 

Automated 

Precision 

Metrologia 

Aplicada 

PMEs 0.0 (0%) 3.0 (6%) 3.0 (8%) 0.0 (0%) 3.0 (4%) 1.0 (7%) 10 58 26 

Multicartas 

Serviços Ltda 
PMEs 0.0 (0%) 1.0 (2%) 3.0 (8%) 1.0 (4%) 2.0 (2%) 1.0 (7%) 8 59 27 

White Martins Química 
10.0 

(43%) 
32.0 (65%) 

13.0 

(38%) 
18.0 (87%) 50.0 (68%) 10.0 (76%) 133 5 1 

Shell Brasil 

Petróleo 
Química 

4.0 

(17%) 
34.0 (69%) 

13.0 

(38%) 
14.0 (68%) 43.0 (58%) 11.0 (84%) 119 8 2 

BASF Química 
4.0 

(17%) 
20.0 (40%) 

16.0 

(47%) 
4.0 (19%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 77 25 3 

Bayer Química 
4.0 

(17%) 
18.0 (36%) 

17.0 

(50%) 
6.0 (29%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 67 29 4 
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Castrol Brasil Química 2.0 (8%) 16.0 (32%) 
8.0 

(23%) 
4.0 (19%) 18.0 (24%) 5.0 (38%) 53 35 5 

Ticket Serviços Serviços 
6.0 

(26%) 
18.0 (36%) 

14.0 

(41%) 
4.0 (19%) 24.0 (32%) 4.0 (30%) 70 28 1 

Alelo Serviços 
3.0 

(13%) 
17.0 (34%) 

15.0 

(44%) 
1.0 (4%) 16.0 (21%) 5.0 (38%) 57 33 2 

Multiplus Serviços 0.0 (0%) 8.0 (16%) 
7.0 

(20%) 
0.0 (0%) 1.0 (1%) 2.0 (15%) 18 56 3 

Fundação 

Antônio 

Prudente 

Serviços de 

saúde 

4.0 

(17%) 
16.0 (32%) 

10.0 

(29%) 
5.0 (24%) 31.0 (42%) 4.0 (30%) 70 28 1 

Laboratório 

Sabin 

Serviços de 

saúde 

3.0 

(13%) 
15.0 (30%) 

7.0 

(20%) 
0.0 (0%) 18.0 (24%) 3.0 (23%) 46 39 2 

Unimed Volta 

Redonda 

Serviços de 

saúde 
0.0 (0%) 9.0 (18%) 

5.0 

(14%) 
0.0 (0%) 12.0 (16%) 1.0 (7%) 27 50 3 

Unimed Rio 
Serviços de 

saúde 
0.0 (0%) 10.0 (20%) 2.0 (5%) 0.0 (0%) 6.0 (8%) 0.0 (0%) 18 56 4 

IBM 

Tecnologia da 

informação e 

telecomunicaç

ões 

9.0 

(39%) 
22.0 (44%) 

20.0 

(59%) 
10.0 (48%) 37.0 (50%) 10.0 (76%) 108 11 1 

SAP Brasil Ltda 

Tecnologia da 

informação e 

telecomunicaç

ões 

2.0 (8%) 27.0 (55%) 
15.0 

(44%) 
9.0 (43%) 39.0 (53%) 7.0 (53%) 99 13 2 

Atento 

Tecnologia da 

informação e 

telecomunicaç

ões 

7.0 

(30%) 
27.0 (55%) 

16.0 

(47%) 
9.0 (43%) 29.0 (39%) 3.0 (23%) 91 18 3 
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Telefônica Brasil 

Tecnologia da 

informação e 

telecomunicaç

ões 

6.0 

(26%) 
11.0 (22%) 

7.0 

(20%) 
4.0 (19%) 20.0 (27%) 2.0 (15%) 50 37 4 

Carrefour Brasil Varejo 
13.0 

(56%) 
36.0 (73%) 

11.0 

(32%) 
15.0 (73%) 48.0 (65%) 10.0 (76%) 133 5 1 

Magazine Luiza Varejo 
14.0 

(60%) 
34.0 (69%) 

18.0 

(53%) 
8.0 (39%) 38.0 (51%) 10.0 (76%) 122 6 2 

Arcos Dourados 

Comércio de 

Alimentos Ltda 

Varejo 
9.0 

(39%) 
23.0 (46%) 

14.0 

(41%) 
12.0 (58%) 25.0 (34%) 8.0 (61%) 91 18 3 

Ale 

Combustíveis 
Varejo 1.0 (4%) 7.0 (14%) 

7.0 

(20%) 
0.0 (0%) 9.0 (12%) 1.0 (7%) 25 52 4 
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Anexo 7 – Desempenho por setor de cada 

empresa nos eixos temáticos 

Neste anexo, os gráficos apresentam em barras verticais o desempenho de cada empresa em 

cada um dos eixos temáticos, em comparação com as outras empresas do setor. Três auxílios 

visuais foram colocados em cada gráfico: 

❖ Linhas curtas e grossas horizontais (no canto direito dentro do gráfico): A nota máxima 

de cada eixo, dentro do setor. Essas linhas continuam pontilhadas 

❖ Setas à direita do gráfico: 1 desvio padrão em torno da média, para cada eixo, 

utilizando a média e desvio globais.  

❖ Linhas horizontais tracejadas: Limites do desvio padrão em torno da média.  

Tanto as setas quanto as linhas tracejadas foram colocadas com o objetivo de permitir a 

comparação de empresas dentro da metodologia do Guia Exame de Sustentabilidade, onde 

empresas dentro de um desvio padrão são consideradas regulares, enquanto empresas acima 

e abaixo dos limites são consideradas acima da média, e abaixo da média. 
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Anexo 8 – Ranking 1: Pontuação por políticas e 

dados demográficos 

     

Ranking completo 

Empresa Setor Porte 
Pontuação 

total 
Classificação 

no R1 

Beleza Natural Serviços 
Até R$ 500 

milhões 
301,5267857 1 

Arenales Homeopatianimal Farmacêutica 
Até R$ 500 

milhões 
256,25 2 

Coca Cola Brasil Agronegócio e setor alimentício 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

234,5612245 3 

Multicartas Serviços Serviços 
Até R$ 500 

milhões 
220,5 4 

Johnson & Johnson Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
215,8059987 5 

BTA Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
213,625 6 

Schneider Electric Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
206,9519808 7 

Ernst & Young Consultoria 
De R$ R$ 1 bilhão 

a 3 bilhões 
205,5355924 8 

Avon Products Inc Bens de consumo 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

205,3276202 9 

Grupo InPress Serviços 
Até R$ 500 

milhões 
203,2040619 10 

Accenture Consultoria 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

200,7150421 11 

Kimberly-Clark Bens de consumo 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
199,158332 12 

Kroll Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
198,625 13 

Fialho Salles Advogados Jurídico 
Até R$ 500 

milhões 
195,416667 14 

Magazine Luiza Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
192,0872149 15 

Elleven Consultoria Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
191,9642857 16 

AGR Consultores Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
189,8125 17 

Zodiac Produtos Farmacêuticos Farmacêutica 
Até R$ 500 

milhões 
189,0347222 18 

PwC Consultoria 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
186,9652864 19 

Takeda Farmacêutica 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

186,3265728 20 

Music2 Serviços 
Até R$ 500 

milhões 
184,6688312 21 

Fundação Antônio Prudente Serviços de saúde 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
184,4717262 22 
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Loreal Brasil Bens de consumo 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
180,6002385 23 

Atento 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
179,7777778 24 

Pfizer Farmacêutica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
172,9263599 25 

Shell Brasil Petróleo Química 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
172,7369424 26 

Automated Precision Metrologia Aplicada Mecânica e eletrônica 
Até R$ 500 

milhões 
169,375 27 

Saudalys Franchising Serviços de saúde 
Até R$ 500 

milhões 
167,745614 28 

White Martins Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
165,6496656 29 

Diageo Agronegócio e setor alimentício 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
165,4220297 30 

Angá Alimentação e Serviços Agronegócio e setor alimentício 
Até R$ 500 

milhões 
164,3333333 31 

Grupo Boticário Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
162,4618298 32 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
162,1817376 33 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados Jurídico 
Até R$ 500 

milhões 
160,842723 34 

Ticket Serviços Serviços 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

159,8166667 35 

Metlife Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
159,0825826 36 

Itaú Unibanco Holding Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
157,4307722 37 

PepsiCo do Brasil Agronegócio e setor alimentício 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

156,1909237 38 

Novartis Biociência Farmacêutica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
153,8550631 39 

Arcos Dourados Comércio de Alimentos  Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
153,5579038 40 

SAP Brasil 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

A empresa não 
divulga 

faturamento 
153,256715 41 

42Laboratório Sabin Serviços de saúde 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

151,6175595 42 

Whirpool Corporation Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
151,2559524 43 

AES Eletropaulo Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

149,7291667 44 

Zurich Minas Brasil Seguros Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
144,2832042 45 

Unimed Volta Redonda Serviços de saúde 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

143,7125382 46 

Barbosa Müssnich e Aragão Advogados Jurídico 
Até R$ 500 

milhões 
143,6984127 47 

Santander Brasil Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
141,7267289 48 

TozziniFreire Advogados Jurídico 
Até R$ 500 

milhões 
139,7037037 49 

Ambev Agronegócio e setor alimentício 
Acima de R$ 3 

bilhões 
137,8350975 50 
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Construtora Mendonça Aguiar Construção civil e infraestrutura 
Até R$ 500 

milhões 
137,7470238 51 

BASF Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
135,4100148 52 

Bayer Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
134,4185355 53 

Tauá Resort Caeté Serviços 
Até R$ 500 

milhões 
134,1785714 54 

Reckitt Benckiser Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
133,9631336 55 

Carrefour Brasil Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
133 56 

AES Tietê Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

130,6496711 57 

Promon Engenharia Construção civil e infraestrutura 
Até R$ 500 

milhões 
124,6050725 58 

Castrol Brasil Química 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

121,4722222 59 

Martinez&Calvo Palestras Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
119,25 60 

Hospital Santa Paula Serviços de saúde 
Até R$ 500 

milhões 
109,2580831 61 

AES Ergos Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

108,5625 62 

General Motors Mecânica e eletrônica 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

108,149151 63 

IBM 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

A empresa não 
divulga 

faturamento 
108 64 

Unimed Rio Serviços de saúde 
Acima de R$ 3 

bilhões 
106,5416667 65 

Assessor-Bordin Consultores Empresariais Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
98,42857143 66 

LafargeHolcim Brasil Construção civil e infraestrutura 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
97,32833904 67 

Telefônica Brasil 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
Acima de R$ 3 

bilhões 
97,02752078 68 

Qualidados Engenharia Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
88,8429878 69 

GE do Brasil Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
88,22965988 70 

IVIA 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
Até R$ 500 

milhões 
87,13858696 71 

Ale Combustíveis Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
85,53030303 72 

Brasil Kirin Agronegócio e setor alimentício 
Acima de R$ 3 

bilhões 
82,89770299 73 

Allianz Worldwide Partners Brasil Instituições financeiras 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

82 74 

Falconi Consultores de Resultado Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
81,5 75 

ReachLocal Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
79,125 76 

Citi Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
78,50401932 77 

ClearSale 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
Até R$ 500 

milhões 
78 78 
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Multiplus Serviços 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
67,1464577 79 

Usina Coruripe Energia 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
65,62390158 80 

Brookfield Energia 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
62,86058345 81 

Alelo Serviços 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
57 82 

Belagricola Agronegócio e setor alimentício 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
54,36019132 83 

MPD Engenharia Consultoria 
Até R$ 500 

milhões 
47 84 

ArcelorMittal Construção civil e infraestrutura 
Acima de R$ 3 

bilhões 
43 85 

Klar Construtora Construção civil e infraestrutura 
Até R$ 500 

milhões 
40 86 

BTG Pactual Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
31 87 

Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados Jurídico 
Até R$ 500 

milhões 
30 88 
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Ranking sem PMEs 

Empresa Setor Porte 
Pontuação 

total 

Classificação 
no R1 sem 

PMEs 

Coca Cola Brasil Agronegócio e setor alimentício 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

234,5612245 1 

Johnson & Johnson Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
215,8059987 2 

Schneider Electric Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
206,9519808 3 

Ernst & Young Consultoria 
De R$ R$ 1 
bilhão a 3 

bilhões 
205,5355924 4 

Avon Products Inc Bens de consumo 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

205,3276202 5 

Accenture Consultoria 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

200,7150421 6 

Kimberly-Clark Bens de consumo 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
199,158332 7 

Magazine Luiza Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
192,0872149 8 

PwC Consultoria 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
186,9652864 9 

Takeda Farmacêutica 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

186,3265728 10 

Fundação Antônio Prudente Serviços de saúde 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
184,4717262 11 

Loreal Brasil Bens de consumo 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
180,6002385 12 

Atento 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
179,7777778 13 

Pfizer Farmacêutica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
172,9263599 14 

Shell Brasil Petróleo Química 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
172,7369424 15 

White Martins Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
165,6496656 16 

Diageo Agronegócio e setor alimentício 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
165,4220297 17 

Grupo Boticário Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
162,4618298 18 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
162,1817376 19 

Ticket Serviços Serviços 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

159,8166667 20 

Metlife Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
159,0825826 21 

Itaú Unibanco Holding Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
157,4307722 22 

PepsiCo do Brasil Agronegócio e setor alimentício 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

156,1909237 23 

Novartis Biociência Farmacêutica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
153,8550631 24 

Arcos Dourados Comércio de Alimentos  Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
153,5579038 25 
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SAP Brasil 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

A empresa não 
divulga 

faturamento 
153,256715 26 

42Laboratório Sabin Serviços de saúde 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

151,6175595 27 

Whirpool Corporation Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
151,2559524 28 

AES Eletropaulo Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

149,7291667 29 

Zurich Minas Brasil Seguros Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
144,2832042 30 

Unimed Volta Redonda Serviços de saúde 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

143,7125382 31 

Santander Brasil Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
141,7267289 32 

Ambev Agronegócio e setor alimentício 
Acima de R$ 3 

bilhões 
137,8350975 33 

BASF Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
135,4100148 34 

Bayer Química 
Acima de R$ 3 

bilhões 
134,4185355 35 

Reckitt Benckiser Bens de consumo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
133,9631336 36 

Carrefour Brasil Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
133 37 

AES Tietê Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

130,6496711 38 

Castrol Brasil Química 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

121,4722222 39 

AES Ergos Energia 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

108,5625 40 

General Motors Mecânica e eletrônica 
A empresa não 

divulga 
faturamento 

108,149151 41 

IBM 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 

A empresa não 
divulga 

faturamento 
108 42 

Unimed Rio Serviços de saúde 
Acima de R$ 3 

bilhões 
106,5416667 43 

LafargeHolcim Brasil Construção civil e infraestrutura 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
97,32833904 44 

Telefônica Brasil 
Tecnologia da informação e 

telecomunicações 
Acima de R$ 3 

bilhões 
97,02752078 45 

GE do Brasil Mecânica e eletrônica 
Acima de R$ 3 

bilhões 
88,22965988 46 

Ale Combustíveis Varejo 
Acima de R$ 3 

bilhões 
85,53030303 47 

Brasil Kirin Agronegócio e setor alimentício 
Acima de R$ 3 

bilhões 
82,89770299 48 

Allianz Worldwide Partners Brasil Instituições financeiras 
De R$ 500 

milhões a R$ 1 
bilhão 

82 49 

Citi Instituições financeiras 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
78,50401932 50 

Multiplus Serviços 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
67,1464577 51 
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Usina Coruripe Energia 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
65,62390158 52 

Brookfield Energia 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
62,86058345 53 

Alelo Serviços 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
57 54 

Belagricola Agronegócio e setor alimentício 
De R$ 1 bilhão a 

R$ 3 bilhões 
54,36019132 55 

ArcelorMittal Construção civil e infraestrutura 
Acima de R$ 3 

bilhões 
43 56 

BTG Pactual Instituições financeiras 
Acima de R$ 3 

bilhões 
31 57 
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Ranking setorial 

Empresa Setor 
Pontuação 

total 
Classificação 

no R1 

Coca Cola Brasil 

Agronegócio e setor alimentício 

234,5612245 1 

Diageo 165,4220297 2 

PepsiCo do Brasil 156,1909237 3 

Ambev 137,8350975 4 

Brasil Kirin 92,89770299 5 

Belagricola 54,36019132 6 

Johnson & Johnson 

Bens de consumo 

215,8059987 1 

Avon Products 205,3276202 2 

Kimberly-Clark 199,158332 3 

Loreal Brasil 180,6002385 4 

Grupo Boticário 162,4168298 5 

Reckitt Benckiser 133,32833904 6 

LafargeHolcim Brasil 
Construção civil e infraestrutura 

97,32833904 1 

ArcelorMittal 43 2 

Ernst & Young 

Consultoria 

205,5355924 1 

Accenture 200,7150421 2 

PwC 186,9652864 3 

AES Eletropaulo 

Energia 

149,7291667 1 

AES Tietê 130,6496711 2 

AES Ergos 108,5625 3 

Usina Coruripe 65,62390158 4 

Brookfield 62,86058345 5 

Takeda 

Farmacêutica 

186,3265728 1 

Pfizer 172,9263599 2 

Novartis Biociências 153,8550631 3 

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência 

Instituições financeiras 

162,1817376 1 

Metlife 159,0825826 2 

Itaú Unibanco Holding 157,4307722 3 

Zurich Minas Brasil Seguros 144,2832042 4 

Santander Brasil 141,7267289 5 

Allianz Worldwide Partners Brasil 82 6 

Citi 78,50401932 7 

BTG Pactual 31 8 

Schneider Electric 

Mecânica e eletrônica 

206,9519808 1 

Whirpool Corporation 151,2559524 2 

General Motors 108,1494151 3 

GE do Brasil 88,22965988 4 

Beleza Natural 

PMEs 
 

301,5267857 1 

Arenales Homeopatianimal 256,25 2 

Multicartas Serviços 220,5 3 

BTA 213,625 4 

Grupo InPress 203,2040619 5 

Kroll 198,625 6 

Fialho Salles Advogados 195,4166667 7 

Elleven Consultoria 191,9642857 8 

AGR Consultores 189,8125 9 

Zodiac Produtos Farmacêuticos 189,0347222 10 

Music2 184,6688312 11 

Automated Precision Metrologia Aplicada 169,375 12 

Saudalys Franchising 167,745614 13 

Angá Alimentação e Serviços 164,3333333 14 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados 160,842723 15 

Barbosa Müssnich e Aragão Advogados 143,6984127 16 

TozziniFreire Advogados 139,7037037 17 

Construtora Mendonça Aguiar 137,7470238 18 

Tauá Resort Caeté 134,1785714 19 
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Promon Engenharia 124,6050725 20 

Martinez&Calvo Palestras 119,25 21 

Hospital Santa Paula 109,2580831 22 

Assessor-Bordin Consultores Empresariais 98,42857143 23 

Qualidados Engenharia 88,8429878 24 

IVIA 87,13858696 25 

Falconi Consultores de Resultado 81,5 26 

ReachLocal 79,125 27 

ClearSale 78 28 

MPD Engenharia 47 29 

Klar Construtora 40 30 

Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados 30 31 

Shell Brasil Petróleo 

Química 

172,7369424 1 

White Martins 165,6496656 2 

BASF 135,4100148 3 

Bayer 134,4185355 4 

Castrol Brasil 121,4722222 5 

Ticket Serviços 

Serviços 

159,8166667 1 

Multiplus 67,14647577 2 

Alelo 57 3 

Fundação Antônio Prudente 

Serviços de saúde 

184,4717262 1 

Laboratório Sabin 151,6175595 2 

Unimed Volta Redonda 143,7125382 3 

Unimed Rio 106,5416667 4 

Atento 

Tecnologia da informação e 
telecomunicações 

179,7777778 1 

SAP Brasil 153,256715 2 

IBM 108 3 

Telefônica Brasil 97,02752078 4 

Magazine Luiza 

Varejo 

192,0872149 1 

Arcos Dourados Comércio de Alimentos 153,5579038 2 

Carrefour Brasil 133 3 

Ale Combustíveis 85,53030303 4 
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Anexo 8 – Taxas de respostas às perguntas 

sobre políticas, práticas e processos em prol da 

equidade de gênero 

1. Estratégias para identificar barreiras à equidade de gênero (internas e externas) 

Em termos gerais, a empresa identifica e busca eliminar possíveis barreiras à promoção da 

equidade de gênero? Se sim, por meio de quais das estratégias abaixo? 

 

4. Práticas para a divulgação do posicionamento da empresa em prol da equidade de gênero 

Quais dessas ações e políticas de relacionamento com o público externo a empresa encampa 

em prol da equidade de gênero? 
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5. Práticas e políticas de representação visual em prol da equidade de gênero 

Sobre suas peças publicitárias:  

 

 

6. Gestão da cadeia de valor em prol da equidade de gênero 

A empresa possui quais destas práticas ou políticas de gestão da cadeia de valor em prol da 

equidade de gênero? 
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7. Grau de engajamento das partes interessadas para criação da estratégia pró-equidade de 

gênero 

A empresa usa o método de engajamento de partes interessadas (stakeholders) de forma 

estratégica para diminuir riscos e identificar oportunidades de inovação e melhoria na questão 

da equidade de gênero? 

 

8. Comitê de equidade de gênero 

A empresa possui área ou instância (como um comitê, por exemplo) responsável por garantir a 

implementação de ações de promoção da equidade de gênero? 
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9. Monitoramento do ambiente laboral e canais de interlocução 

Como a empresa realiza o monitoramento do ambiente laboral para elaborar sua estratégia de 

aculturamento em prol da equidade de gênero na empresa? 

 

10. Agenda e dinâmica da alta liderança e a equidade de gênero 

A promoção da equidade de gênero é tema presenta na agenda e dinâmica da alta liderança 

da empresa? Como isso se manifesta? 
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11. Identificação do estágio de maturação que o aculturamento sobre o tema do preconceito e 

discriminação contra a mulher atingiu na empresa 

Quais destas práticas ou políticas a empresa possui para combater a cultura do preconceito 

contra a mulher e subestimação de sua capacidade? 

 

 

12. Equidade de gênero na estratégia da empresa 

Sobre políticas internas de equidade de gênero e inserção destas na formulação da estratégia 

da empresa: 
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13. Uso de apresentação da vaga para recrutar mulheres 

A empresa adota quais das seguintes políticas de equidade de gênero em relação ao 

recrutamento de pessoas? 

 

 

14. Meios de controle da equidade de gênero no processo de recrutamento 

A empresa adota quais das seguintes políticas de equidade de gênero em relação à seleção de 

pessoas para um cargo? 
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15. Processos para capacitação, tipos de capacitação e retenção de talentos femininos 

Quais dessas políticas ou processos para capacitação e treinamento a empresa possui? 

 

 

17. Práticas ou políticas que promovem a ascensão de mulheres 

Quais dessas políticas gerais ou ações de estímulo à promoção de mulheres a empresa possui? 
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18. Métricas de ascensão de mulheres 

Quais destas métricas ou monitoramentos relativos à ascensão de mulheres a empresa possui? 

 

 

19. Práticas ou políticas específicas de capacitação de mulheres para liderança 

A empresa possui quais das seguintes ações relativas a programas de incentivo à liderança 

feminina? 
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20. Programa de coaching 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou ações relacionadas a programas de 

coaching? 

 

 

21. Monitoramento de resultados do programa de coaching 

A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento e accountability de 

programas de coaching? 

 

 

 

 

 

 



       

 
 226  

22. Programa de mentoring 

A empresa possui quais das seguintes políticas relacionadas a programas de mentoring? 

 

 

23. Programa de sponsorship 

A empresa possui quais das seguintes políticas ou práticas relacionadas a programas de 

sponsorship? 
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24. Avaliação de desempenho das colaboradoras 

Como a empresa avalia o desempenho de suas colaboradoras? 

 

 

25. Monitoramento de resultados das avaliações de desempenho em prol da equidade de 

gênero 

A empresa possui alguma das práticas abaixo relacionadas à avaliação de desempenho? 
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26. Monitoramento do índice de turnover de mulheres que ocupam a gerência intermediária 

A empresa monitora e avalia o índice de demissões voluntárias de colaboradoras mulheres que 

ocupam cargos de gerência intermediária ou equivalente ou estejam prestes a ocupá-lo? 

 

27. Motivação do índice de turnover de mulheres que ocupam a gerência intermediária 

A empresa tem processos para detectar os motivos de eventuais altos índices de turnover de 

mulheres nesse nível hierárquico? 

 

 

28. Políticas ou práticas específicas para ascensão de mulheres à diretoria 

Quais das seguintes políticas ou ações a empresa possui em relação à ascensão de mulheres a 

cargos de diretoria (ou vice-presidência)? 
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29. Políticas ou práticas específicas para nomeação de mulheres em conselhos de administração 

Quais das seguintes políticas e ações a empresa possui em relação à participação de mulheres 

em conselhos de administração? 

 

 

30. Práticas ou políticas gerais para equidade de gênero na remuneração 

A empresa apresenta quais das políticas de equidade de gênero na remuneração abaixo? 

 

 

 

 

 

31. Inclusão de mulheres em postos usualmente ocupados por homens 
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Há alguma política específica ou ação de estímulo à promoção de mulheres a cargos que são 

normalmente pouco ocupados por mulheres na empresa? 

 

 

32. Políticas demissionais para monitoramento dos desligamentos de mulheres 

A empresa possui quais destas políticas em relação à demissão de colaboradoras? 

 

 

 

 

 

34. Jornada de trabalho e o respeito à vida privada das colaboradoras 
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A empresa adota quais das seguintes medidas de conciliação entre trabalho, família e vida 

pessoal quanto à jornada de trabalho de seus/as colaboradores/as? 

 

 

35. Trabalho remoto e o respeito à vida privada 

Quanto às comunicações com os/as colaboradores/as e o método de trabalho remoto: 

 

 

 

 

 

 

36. Tipos de jornada ou arranjos contratuais flexíveis de trabalho 
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Quais das políticas ou práticas de jornada de trabalho flexível abaixo a empresa adota? 

 

 

37. Destinação das jornadas flexíveis de trabalho 

Como e a quem a empresa destina práticas relativas às políticas de jornada de trabalho 

flexível? 

 

 

 

 

 

39. Monitoramento das práticas de jornada flexível de trabalho 
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A empresa possui quais destas práticas relativas ao monitoramento de políticas de trabalho 

flexível? 

 

 

40. Práticas ou políticas relativas a funções de cuidado com a família 

Como a empresa lida com as funções de cuidado de seus/suas colaboradores/as para com a 

família, em termos de concessão de benefícios e apoio? 

 

 

 

 

 

 

41. Práticas ou políticas contra discriminação de gênero e assédio contra mulheres 
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Quais dessas políticas a empresa adota contra discriminação de gênero, assédio moral ou 

assédio sexual a colaboradoras? 
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Anexo 9 – Gráficos de dispersão relativos à 

representatividade feminina em cargos de 

liderança 

 

Mulheres na liderança em todas as empresas 

Mulheres na liderança em grandes empresas 
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Mulheres na liderança em pequenas e médias empresas 

 

Mulheres na diretoria 
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Mulheres na superintendência 

 

Mulheres na gerência 
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