
Conteúdo

Equidade de 
Gênero: 

guia para promover o 
empoderamento econômico da 

mulher no seu negócio



A equidade de gênero representa uma oportunidade de ganho de  
U$12 trilhões na economia global até 2025. Isso é o que a McKinsey Global 
Institute revelou em 2015, com base em um extenso estudo.  
Na América Latina, o crescimento do PIB da região alcançaria 34%. 
Aumentar o acesso a serviços como educação, planejamento familiar, 
inclusão financeira e digital, por exemplo, podem destravar oportunidades 
importantes para o empoderamento econômico das mulheres.

Apesar de todos esses dados, em alguns países como o Brasil, assistimos ao 
aumento da desigualdade entre homens e mulheres. Em 2018, ocupamos 
a 95ª posição entre 144 países em termos de igualdade entre homens e 
mulheres, segundo o Índice Global de Desigualdade de Gênero - Fórum 
Econômico Mundial. Em 2016, estávamos no 79º lugar.

A questão é: como a sociedade, incluindo o setor privado e suas 
lideranças, podem promover uma mudança nesse aspecto?

A desigualdade 
que aumenta



Panorama: 
Dados gerais

Mulheres receberam apenas 77,5% dos rendimentos pagos 
aos homens. Entre 2016 e 2017, essa diferença aumentou, ao invés de 
diminuir. IBGE (2017);

Elas ainda são minorias em cargos de gerência (37%) e nos comitês 
executivos de grandes empresas (10%). IBGE (2017);

Ter mulheres em cargos de liderança aumenta em 21% a chance 
de uma empresa ter desempenho financeiro acima da média. 
McKinsey (2018);

Globalmente, as mulheres dedicam 1 a 3 horas por dia a mais de 
trabalho doméstico do que os homens e dedicam 2 a 10 vezes a 
quantidade de tempo do dia cuidando da família.  
He for She - ONU (2015);

Em todo o mundo, as mulheres têm menor probabilidade de ocupar 
cargos de liderança em empresas e negócios. Na lista da Fortune de 2018, 
são apenas 24 CEOs mulheres entre as 500 maiores corporações globais. 
Na lista de 2017, eram 32. (Revista Fortune, 2018).



Outro ponto fundamental na discussão sobre o empoderamento econômico das mulheres é que elas ainda estão à 
margem do mercado de trabalho das áreas que mais crescem na economia: Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(ou STEM, na sigla em inglês). 

Atualmente, mulheres detêm 18% dos títulos de graduação em Ciências da Computação e são apenas 25% da força de 
trabalho da indústria digital no mundo. ONU Mulheres (2018). 

Mulheres representam apenas 5% dos ganhadores dos prêmios Nobel – na história. Foram apenas 51 mulheres em um 
total de 904 premiados . Prêmio Nobel (2018) 

Durante 121 anos, só sete mulheres negras se formaram na Poli-USP. Poligen - Grupo de Estudos de Gênero da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo (2017).

Em 2016, na Universidade de São Paulo (USP), a turma de Ciências da Computação tinha 15% de mulheres; em Sistemas 
da Informação, era 10%; e em Engenharia de Computação, 6%. USP (2016). 

“No Vale do Silício, na Europa, já avançamos e todo mundo está 
testando como [avançar na equidade de gênero]. Empresas como Google 

e Twitter estão testando políticas, e no Brasil ainda fazemos evento 
para discutir porquê. É economia: você não vai conseguir continuar 

contratando e aumentando sua inovação se você exclui metade 
dos seres humanos da tecnologia, que tem demanda infinita. Isso é 

matemática, não precisa ser feminista” 
Camila Achutti, fundadora da Mastertech

Panorama: Mulheres na 
tecnologia e na ciência



O que falta?

O que atrapalha o desenvolvimento de carreira de mulheres ou outras minorias 
é, como cita a Diretora Geral do Twitter no Brasil, Fiamma Zarife, a falta de 
metas claras a respeito do tema e também reconhecer as vulnerabilidades 
do seu próprio negócio. Tanto ela quanto Fabian Gil, presidente da Dow, 
apontaram os vieses inconscientes como uma questão fundamental dentro do 
debate da diversidade. 

Outra questão é a dificuldade em lidar com a maternidade. Para Ana Carla Abrão, sócia da 
Oliver Wyman, as mulheres geralmente têm dificuldade de progredir na carreira a partir dos 30 
anos por terem filhos e saírem de licença maternidade. Não são incomuns processos seletivos 
que explicitamente recusam a participação de mulheres com filhos pequenos. “Por que falamos 
em estender a licença maternidade e não a parental? Do ponto de vista legislativo, o Brasil 
está muito atrás de diversos pares. Um dia, eu ouvi de um executivo: ‘Nossa, você chegou 
nesse ponto da sua carreira. Imagina aonde você teria chegado se você não tivesse tido quatro 
filhos’”, relatou. 

“Em 2018, as corporações ainda põe uma letra escarlate na testa de 
mulheres com filhos pequenos. A sociedade quer que a gente seja 

mãe como se nunca trabalhássemos e que sejamos trabalhadoras 
como se nunca fossemos mães. Isso não casa.” 

Ana Fontes, Fundadora da Rede Mulher Empreendedora 

Para a ONU Mulheres, a falta de políticas que focam no problema também é uma das principais 
questões. Não medir dados sobre a equidade de gênero nas empresas impede a construção 
dessas políticas, o que perpetua as situações de desigualdade, segundo Adriana Carvalho, 
gerente de princípios de empoderamento econômico da ONU Mulheres.



Ações para 

alcançar equidade



Como lembra Camila Achutti, os estereótipos são criados 
e alimentados por pessoas. Por isso, é trabalho de todos 
desconstruir esses papéis e generalizações como as que 
mulheres não são tão boas assim em exatas ou não têm 
firmeza para serem líderes. Por isso, muitas empresas investem 
atualmente em treinamentos sobre vieses inconscientes. Tanto o 
Twitter como a Dow oferecem esses treinos para a alta liderança 
para tentar acabar com esses preconceitos e estereótipos 
invisíveis, como relatam Zarife e Gil.

“As meninas não vão decidir naturalmente ir para 
tecnologia. Porque as educamos [de maneira] 

diferente, falamos que elas têm que falar e 
escrever bem, as colocamos para fazer relatório. 
É culpa nossa, como a gente cria nossos filhos, 

como a gente elogia nossas alunas, como a gente 
deixa que isso reverbere na nossa  

convivência social.” 
Camila Achutti, fundadora da Mastertech

#1.  
Trabalho 

contra vieses 
inconscientes



#2.  
Mentoria reversa

Um programa que tem ajudado a Dow, segundo Gil, é o de 
mentoria reversa. Essa proximidade com alguém de outro 
background ajuda o líder a compreender questões e ter outra 
visão sobre os negócios. 

“Tenho uma mentora millennial mulher. Posso 
colocar todo meu esforço em entender a realidade 
feminina, mas não vou conseguir. O único jeito de 

aprender é abrir os ouvidos.”



Também no Twitter, foi instituída uma política de licença 
parental igualitária. Ou seja, homens e mulheres têm o mesmo 
período de licença: 20 semanas. Ao fazer isso, além de atacar o 
problema do estigma do afastamento da licença maternidade, a 
empresa passa a mensagem de que o pai e a mãe tem a mesma 
responsabilidade na criação do filho pequeno. A medida também 
vale para casais do mesmo gênero e que adotam crianças.

#3.  
Licença 

parental 
igualitária



#4. 
Seleção que 

reflita a 
sociedade

Uma medida que tem feito diferença dentro de algumas companhias 
é a busca por processos seletivos mais heterogêneos, mesmo em 
áreas em que é mais difícil encontrar mulheres, como nas de STEM. 
Na Medtronic, a busca mais ampla por candidatas têm ajudado. E, na 
Mastertech, representar a sociedade é regra:

“Eu, Camila, ponho na sala distribuição da 
sociedade. Eu estou decidindo como vai ser a 

sociedade no futuro. Colocar pipeline [diverso] no 
início de carreira muda, tem efeito exponencial. 
Quando vou abrir vaga no Mastertech, é muito 
mais fácil contratar programador, porque eles 

tiveram mais oportunidades. Se abre vaga sênior, 
quem vai vir? Um menino! Então, vamos abrir 
vaga de estágio, de base, de júnior? Assim as 

mulheres entram, crescem, e vamos ter pipeline 
para contratar uma mulher CTO dali uns anos. 

Abre vaga na base, nutre o pipeline, tenha política 
de, no mínimo, ter igualdade de candidatos em 

uma posição. Quando abre processo seletivo, não 
vou fechar enquanto eu não tiver 50/50. E se não 

tiver, é para procurar.”



Uma liderança que compreenda e leve o desafio adiante é outro ponto 
que também garante o sucesso de programas de equidade de gênero. 
Como lembra Gil, o tema de diversidade mexe com as pessoas e pode 
provocar medo de ser excluído de algum processo ou decisão. O medo 
de tomar ações afirmativas, mesmo sendo um líder, inibe a construção 
da diversidade.

#5. 
Liderança 
envolvida



Como recorda Ana Fontes, não adianta pregar para convertidos.  
“Se não trouxer homens para a conversa, não funciona”, relata. O papel 
dos homens pode ser de aliados da causa ou, como gestores, mais 
atentos a questões relacionadas à desigualdade de gênero.

O privilégio é invisível. Jamais vou sentir o que é 
ser negra. Os homens não entendem, não vivem, 

não têm essa dor das mulheres. Temos que ter 
essa sensibilidade, para evitar deles se  

sentirem excluídos. 
Fiamma Zarife, Diretora-Geral do Twitter Brasil

#6. 
Envolver 

(também) os 
homens



Não são apenas as empresas que devem mudar suas atitudes em prol de 
uma maior equidade de gênero. Embora seja difícil enfrentar o preconceito, os 
executivos deram algumas dicas para ajudar jovens profissionais mulheres que 
estão entrando no mercado de trabalho: 

“Ouse progredir. Ninguém está 100% preparada 
para uma vaga. E também seja mais agressiva na 

hora de negociar salário “ 
Miguel Velandia, Presidente da Medtronic Brasil.  

“Tem que ter negociação, tem que se vender no 
bom sentido. A média é mulheres se esforçarem 

muito e ficarem quietas, esperando  
alguém notar.“ 

Adriana Carvalho, Gerente de Princípios de Empoderamento Econômico  
da ONU Mulheres. 

“Levantem a mão e falem, até porque é difícil 
(ser ouvida). Quando a gente vai falar, somos 

interrompidas. Não se deixem interromper.” 
 Fiamma Zarife, Diretora-geral do Twitter Brasil.

Conselhos 
para jovens 

profissionais
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