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Patrocinadores
Sobre a Global Reporting Initiative 

A Global Reporting Initiative (GRI) [Iniciativa de 
Relatórios Globais] é uma ONG e um centro de 
colaboração do Programa Ambiental das Nações 
Unidas com base em uma rede internacional 
com várias partes interessadas. Ela foi pioneira no 
desenvolvimento da estrutura de relatórios sobre 
sustentabilidade mais utilizada do mundo. Esta 
estrutura descreve os princípios e indicadores que 
uma organização pode usar para medir e relatar o 
seu desempenho econômico, ambiental e social. A 
GRI está comprometida com sua melhoria contínua 
e aplicação mundial e para isso ela trabalha em 
direção a este objetivo para criar as condições para a 
troca transparente e confiável de informações sobre 
sustentabilidade. incluindo a Questão de Gênero 
nos Relatórios de Sustentabilidade - Um Guia para 
Profissionais, parte da Série Publicação de Pesquisa 
e Desenvolvimento da GRI. Para obter mais informa-
ções sobre a GRI, visite www.globalreporting.org. 

 

Sobre a IFC

A IFC, integrante do Grupo Banco Mundial, gera 
oportunidades para que pessoas escapem da pobreza 
e melhorem suas vidas. Promovemos crescimento 
econômico sustentável em países em  
desenvolvimento, apoiando o desenvolvimento 
do setor privado, mobilizando capital privado, e 
fornecendo serviços consultivos e de mitigação de 
risco a empresas e governos. A IFC apoia a participação 
de mulheres nas empresas, bem como de homens, 
como uma parte importante da sua missão.  
Reconhecendo que as mulheres que desejam se tornar 
empresárias são muitas vezes impedidas de realizar seu 
potencial econômico devido a desigualdades entre os 
sexos, a IFC está empenhada em criar oportunidades 
para as mulheres no mundo empresarial. O programa 
visa integrar as questões de gênero ao trabalho da 
IFC, ao mesmo tempo ajudando a aproveitar melhor 
o potencial inexplorado das mulheres, bem como 
dos homens, nos mercados emergentes. Para obter 
mais informações sobre o Programa de Gênero da IFC, 
visite www.ifc.org/gender. IFC – International Finance 
Corporation

Sobre o Ministério Federal de Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento da Alemanha

O Ministério Federal de Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (BMZ) foi criado em 1961 devido à 
crescente importância da cooperação para o  
desenvolvimento e à crescente complexidade neste 
campo de trabalho. O BMZ elabora as diretrizes de 
política de desenvolvimento e as estratégias de  
cooperação para o desenvolvimento de longo prazo 
do governo alemão e define as regras pelas quais elas 
são colocadas em prática. O ministério é orientado 
pelas Metas de Desenvolvimento do Milênio das 
Nações Unidas, que apoiam o ambicioso objetivo 
de reduzir pela metade a proporção de pessoas no 
mundo que vivem em extrema pobreza até 2015.

 
 

Sobre a Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH [Sociedade 
Alemã para Cooperação Técnica]

A Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH, de propriedade federal, apoia 
o governo alemão para atingir seus objetivos da 
política de desenvolvimento. Ela fornece soluções 
viáveis e inovadoras para o desenvolvimento 
político, econômico, ecológico e social em um 
mundo globalizado. A GTZ é uma empresa de 
cooperação internacional para o desenvolvimento 
sustentável com operações em nível mundial. 
Trabalhando em condições difíceis, a GTZ promove 
complexos processos de reformas e mudanças. O 
seu objetivo corporativo é melhorar as condições 
de vida das pessoas de forma sustentável. A GTZ 
implantou a parceria com a GRI em nome do 
Ministério Federal de Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).  
O objetivo da cooperação é melhorar abrangência 
das questões de gênero nos relatórios de  
sustentabilidade construindo diálogos em torno 
desta questão e identificando formas de melhorar 
a sua abrangência na Estrutura de Relatórios sobre 
Sustentabilidade da GRI.
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Sobre o Ministério Islandês das  
Relações Exteriores 

As principais áreas do Ministério das Relações  
Exteriores da Islândia são as relações internacionais,  
o comércio internacional e a cooperação para o  
desenvolvimento internacional. O respeito pelos 
direitos humanos, a cooperação para o  
desenvolvimento e para a resolução pacífica de 
disputas são definidos como pilares da política 
externa da Islândia. A Cooperação para o Desen-
volvimento é um dos principais pilares da política 
externa da Islândia. Ênfase é dada à igualdade entre 
os sexos e ao uso sustentável dos recursos naturais, às 
questões relativas às mulheres e crianças, educação, 
saúde e à resolução pacífica de conflitos. Apoiar as 
mulheres e os homens igualmente na realização do 
seu potencial empresarial é crucial para esse esforço.

Sobre o Departamento Federal Suíço  
das Relações Exteriores (FDFA)

O Departamento Federal das Relações Exteriores 
(FDFA) formula e coordena a política externa 
suíça mediante instruções do Conselho Federal. 
Uma política externa coerente é uma condição 
necessária para a proteção eficaz dos interesses 
suíços em relação aos países estrangeiros. O FDFA 
busca garantir, por meio de consultas e treinamento 
interno, que o aspecto de gênero esteja deliberado e 
sistematicamente integrado em seu trabalho. Tanto 
em termos de envolvimento multilateral como em 
relações bilaterais, os direitos femininos representam 
uma preocupação especial. O objetivo é uma 
proteção mais efetiva contra discriminação,  
exploração e violência específica contra a mulher.

 

Sobre a Itaipu Binacional 

A Itaipu Binacional, referência mundial em geração 
de energia, consolida-se também como exemplo de 
empresa cidadã por suas ações sociais e ambientais. 
Uma iniciativa de destaque na área de direitos 
humanos é o Programa de Incentivo à Equidade 
de Gênero. Iniciado em 2003, envolve empregadas, 
empregados e outros colaboradores da empresa, 
apoia instituições públicas e da sociedade civil e 
incentiva a organização de mulheres, especialmente 
na região da usina hidrelétrica, na divisa entre 
o Brasil e o Paraguai. A Itaipu ainda influencia a 
formulação das políticas públicas para mulheres no 
Brasil e é participante ativa do Comitê Permanente 
para as Questões de Gênero do Ministério de Minas 
e Energia e empresas vinculadas, uma iniciativa 
inédita no país. A empresa também quer expandir 
o relato das questões de gênero em seus relatórios 
de sustentabilidade, elaborados de acordo com as 
Diretrizes da GRI há três anos, e tem direcionado 
todos os esforços para colaborar para a ampliação 
desse diálogo.

w w w . i t a i p u . g o v . b r
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Este Documento de Recursos sobre Gênero, viabilizado por uma produtiva colaboração entre a Global 
Reporting Initiative e a IFC, será valioso para empresas e outras organizações que pretendem incluir  
todos os aspectos concretos de gênero em seus relatórios de sustentabilidade.

O argumento que promove a igualdade de gêneros e a integração do gênero em relatórios de  
sustentabilidade é multifacetado. Há muito que a igualdade de gêneros está sacramentada em estruturas 
jurídicas e políticas internacionais, ratificadas por governos do mundo todo; ainda assim, a desigualdade 
continua sendo uma presença vergonhosa em todas as nossas sociedades. 

Contudo, além do simples imperativo jurídico, combater a desigualdade de gêneros é, simplesmente, “a coisa 
certa a fazer”. E é em função disso que a sociedade civil e outras partes interessadas esperam cada vez mais 
que as empresas gerenciem, meçam e divulguem os seus impactos em termos de gênero. O interesse da rede 
da GRI em divulgar relatórios sobre gênero é evidenciado pelo seu envolvimento pró-ativo nas consultas às 
partes interessadas, realizadas para este projeto. 

Do ponto de vista das organizações relatoras, há também evidências que apontam para determinantes 
comerciais, tanto existentes como emergentes, favoráveis à melhoria das práticas e divulgação das questões 
concretas de gênero – entre outros, a fim de permanecer competitiva na chamada “guerra dos talentos” ou 
para conquistar uma fatia da frequentemente subestimada ‘economia feminina’, que alguns dizem representar 
um mercado cujo crescimento é maior do que as oportunidades oferecidas pela China e Índia, juntas. 

Como subsídio para este relatório, cinco oficinas internacionais de consulta foram organizadas, reunindo 
representantes de diversas empresas, ONGs, instituições acadêmicas e sindicatos, entre outros, oriundos 
do Brasil, Índia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, enfim, todos aqueles que compartilhavam um 
interesse comum em saber mais sobre as práticas e desempenho, em termos de gênero, das empresas através 
de relatórios de sustentabilidade. Os resultados deste amplo processo de envolvimento das partes  
interessadas representam apenas o início de um rico diálogo que a GRI pretende levar adiante, a fim de 
garantir que a estrutura de relatórios da GRI satisfaça os compromissos internacionais para com a igualdade 
de gêneros. 

A GRI e a IFC gostariam de expressar o seu agradecimento aos participantes, ao Ministério Federal de  
Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), à Cooperação para o Desenvolvimento 
da Alemanha (GTZ), ao Ministério Islandês das Relações Exteriores, e ao Departamento Federal Suíço das 
Relações Exteriores, sem cujo apoio este Guia para Profissionais não teria sido publicado.

Ernst Ligteringen 
Presidente  
Global Reporting Initiative

Prefácio da GRI  
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Como você sabe se a sua empresa está estimulando a igualdade de gêneros? Intuitivamente, a participação 
das mulheres no quadro de pessoal, a presença das mulheres na diretoria e a igualdade de remuneração 
entre funcionários e funcionárias parece fazer bastante sentido em termos empresariais. Porém, o avanço está 
sendo medido sistematicamente? E são esses os únicos indicadores que uma empresa deve acompanhar e 
considerar em sua análise? 

Com este novo Guia para Profissionais, a IFC e a Global Report Initiative (GRI) pretendem ir além “da coisa boa a ter” 
e “da coisa certa a fazer”, e apresentar um argumento empresarial para a implantação de boas práticas de gênero. 
Ao estimular as empresas a incluirem em seus relatórios uma série de aspectos de gênero, este guia, de fato, cria 
uma estrutura através da qual as empresas podem medir o seu avanço e analisar a eficácia com que integram  
preocupações de gênero em suas operações empresariais. 

O diferencial deste Guia para Profissionais é a sua abordagem dos gêneros em diferentes esferas de influência, 
além da questão do ambiente de trabalho, com a qual, como gerentes e funcionários, temos a tendência de 
nos identificar mais facilmente.  Contudo, cada um de nós é ainda um membro da comunidade, um  
consumidor e, frequentemente, também um investidor. Ao adotar um ponto de vista holístico (e, às vezes, 
ambicioso), esta publicação enfatiza de que forma as empresas podem promover a igualdade de gênero 
através dessas várias lentes – fundamentadas em argumentos comerciais.

As recompensas por tais medições e pela adoção de ações pertinentes tomam várias formas, de uma melhor 
disposição entre os funcionários a uma maior produtividade. As recompensas por divulgar tais informações 
podem incluir maior reconhecimento no mercado, mais apoio das comunidades locais, maiores vendas, melhor 
acesso aos mercados de exportação e atração de novos investimentos.

Este guia é dedicado às empresas que desejam estabelecer-se como líderes na gestão de questões de gênero. 
Esperamos que auxilie as empresas a aproveitar as melhores práticas que estão surgindo em termos de 
relatórios de sustentabilidade, alcançar benefícios em seus resultados, e criar novas oportunidades para as 
mulheres, à medida que ampliam o seu conhecimento sobre as perspectivas de gênero em seus negócios e 
aprimoram a gestão dessas.

A elaboração de Relatórios de Gênero e Sustentabilidade é uma área que pode ser aprimorada em todas as 
organizações. O processo de elaboração deste guia permitiu à IFC reexaminar as práticas de gênero existentes 
atualmente e como as divulgamos. Como resultado, identificamos um série de áreas nas quais podemos 
avançar e, recentemente, implantamos várias ações a que daremos continuidade para aprimorar os nossos 
relatórios. 

A IFC se orgulha de suas parcerias com a GRI nesta ação inovadora, e gostaríamos de agradecer aos governos 
da Alemanha, Islândia e Suíça – os principais patrocinadores do projeto – por seu apoio. Gostaríamos, ainda, 
de agradecer o incansável apoio do Grupo Consultivo externo do projeto, que emprestou o seu valioso tempo 
para compartilhar conosco sua experiência e conhecimento.

Juntos, podemos aproveitar melhor o potencial inexplorado das mulheres em mercados emergentes, 
promover a sua participação e impulsionar o desenvolvimento. 

Rachel Kyte 
Vice-Presidente, Consultoria Empresarial 
IFC

Prefácio da IFC  
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Resumo Executivo
Em pesquisas sobre os relatórios das empresas quanto 
à igualdade de gêneros, verifica-se que as empresas 
raramente relatam muitos dados desagregados por 
gênero, apesar da inclusão de indicadores relacionados 
a gênero na estrutura da GRI e do reconhecimento 
global da importância da igualdade de gêneros 
(Grosser and Moon 2008).1 Este recurso educacional 
foi produzido pela Global Reporting Initiative (GRI) 
e pela IFC, com apoio dos governos da Alemanha, 
Islândia e Suíça, para auxiliar as organizações que 
utilizam a Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade 
da GRI a incluir questões concretas de gênero em seus 
relatórios de sustentabilidade. Também tem o objetivo 
de guiar o processo formal da integração do gênero 
em atualizações futuras da Estrutura de Relatórios 
de Sustentabilidade da GRI (também chamada de 
Diretrizes G3).2

Este relatório destaca alguns dos determinantes 
comerciais, tanto existentes como emergentes, para a 
melhoria das práticas e dos relatórios sobre questões 
de gênero. Tais determinantes vão além dos  
imperativos jurídicos e éticos relacionados à  
divulgação de questões de gênero (como, por 
exemplo, aqueles estabelecidos em estruturas  
internacionais jurídicas e políticas de direitos 
humanos), que também são discutidos aqui. Também 
oferece passos práticos para a integração do gênero 
em relatórios de sustentabilidade. Pode, por exemplo, 
auxiliar as organizações a se beneficiarem das 
melhores práticas que estão surgindo em termos de 
relatórios de sustentabilidade, alcançar benefícios em 
seus resultados e criar novas oportunidades para as 
mulheres no setor privado, à medida que ampliam o 
seu conhecimento sobre as perspectivas de gênero em 
seus negócios e aprimoram a gestão dessas. Adicionar 
a perspectiva de gênero às estruturas existentes de 
relatórios não-financeiros pode, também, ajudar 
empresas privadas a conquistarem o reconhecimento 
de seus funcionários, investidores e consumidores.

A integração de informações relacionadas a gênero aos 
relatórios de sustentabilidade também pode ajudar 
as organizações a demonstrar publicamente a sua 
responsabilidade perante as mulheres. Permite que 
todas as partes interessadas obtenham informações 
sobre os efeitos, tanto sobre as mulheres como sobre 
os homens, das operações, produtos e serviços das 

organizações. Além disso, o relatório pode ajudar as 
partes interessadas, tais como funcionários,  
comunidades, consumidores e investidores, a enten-
derem como a organização relatora contribui para a 
igualdade de gêneros dentro de sua esfera de influência. 

Durante o desenvolvimento desta publicação, uma 
gama de partes interessadas – muitas das quais leem 
e elaboram relatórios de sustentabilidade – foram 
consultadas através de uma série de oficinas com 
representantes de empresas, da sociedade civil, de 
investidores e sindicatos. Oficinas regionais com várias 
partes interessadas, uma pesquisa na internet e uma 
consulta online à rede de profissionais de estudos 
sobre gênero contribuíram para recolher as informa-
ções. Um grupo consultivo diversificado de alto nível 
também foi criado para apoiar o desenvolvimento 
desta publicação. Este documento é acompanhado 
por vídeos representando as opiniões individuais das 
partes interessadas nas oficinas de consulta, postados 
no site da IFC (www.ifc.org/genderre-porting). Os 
participantes das oficinas e outros dentro das redes da 
GRI e da IFC também postaram informações referentes 
aos relatórios de gênero no site público Wikigender3 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (Organisation for Economic Co-operation 
and Development – OECD), através do qual foram  
coletadas informações para este documento.

Os participantes das consultas sobre este documento 
definiram a igualdade de gêneros em termos de 
igualdade perante a lei, igualdade de oportunidade e 
igualdade de voz. Eles identificaram e categorizaram 
grupos de questões referentes a gênero que eles 
esperam que os relatores de sustentabilidade  
gerenciem e sobre os quais apresentem relatórios. 
Além disso, eles sugeriram medidas de desempenho 
qualitativas e quantitativas para essas questões. 
Aqueles que elaboraram os relatórios nas oficinas 
enfatizaram que não conseguem, e nem as partes 
interessadas esperam que consigam, relatar tudo e 
que, portanto, é necessário que as organizações  
priorizem internamente e consultem os seus  
interessados sobre o que deve ser incluído nos seus 
relatórios. 

A gama integral de questões relativas a práticas 
e relatórios sobre gênero, sugeridas pelos partici-
pantes das oficinas, está incluída neste documento. 

1  Grosser, Kate, and Jeremy Moon. 2008. Developments in Company Reporting on Workplace Gender Equality: A Corporate Social 
Responsibility Perspective. Accounting Forum: Volume 32, Issue 3, September 2008, Pages 179-198. http://www.sciencedirect.
com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GWN-4S1BR1K-1&_user=2052538&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_
acct=C000055300&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2052538&md5=536601c1b11a0fa4a9b1aabd8be7d248 2 http://www.global-
reporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/3 http://www.wikigender.org/index.php/Corporate_Social_Responsibility.

2  http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines.
3  http://www.wikigender.org/index.php/Corporate_Social_Responsibility.
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O objetivo é oferecer aos relatores uma série de 
ideias a partir das quais possam identificar aquelas 
que sejam mais pertinentes para o seu segmento 
e para as suas partes interessadas. Cada capítulo 
desta publicação é dedicado a uma categoria de 
questões de igualdade de gêneros. Os capítulos 
estão dispostos aproximadamente na ordem de 
prioridade expressa pelas partes interessadas, 
como segue: governança e valores organizacionais, 
ambiente de trabalho, cadeia de fornecimento, 
comunidade, consumidores e investimento. Cada 
capítulo está estruturado da seguinte forma: 

Introdução e tendências:•	  Literatura acadêmica 
e outros estudos ilustram as questões levantadas 
pelas partes interessadas e as tendências nas rela-
ções globais de gênero e práticas de negócios. 

Implantação e prática:•	  Os marcadores descrevem 
as formas que as organizações podem implantar  
e monitorar as práticas para melhorar o seu  
desempenho de gênero e aprimorar os seus 
relatórios de sustentabilidade. 

O que as partes interessadas disseram: •	 O feed-
back das oficinas com várias partes interessadas e 
as consultas da pesquisa são descritos, incluindo 
as ideias para a apresentação de relatórios sobre 
as questões que eles levantaram. São destacadas 
as citações de participantes das oficinas e dos 
consultados nas pesquisas, estando também 
incluída uma tabela que resume as questões 
levantadas pelos participantes das oficinas.

Medidas relevantes dentro das orientações da GRI:  •	
Trata-se de um resumo das orientações atuais 
da GRI, tanto sobre divulgações sobre gestão 
como indicadores de desempenho, em relação à 
categoria específica das questões de igualdade de 
gêneros. Sempre que informações desagregadas 
por gênero possam ser potencialmente fornecidas 
para as atuais medições de desempenho da GRI, 
uma observação a respeito é feita.

Exemplos adicionais de medidas:•	  Uma tabela 
resume as medidas de desempenho sugeridas 
que os preparadores de relatórios podem usar 
para relatar as informações sobre cada questão 
referente a gênero. Cada tabela inclui medidas 

qualitativas, tais como políticas, iniciativas e abor-
dagens para uma questão (destacadas em azul), e 
medidas quantitativas de desempenho (destaca-
das em roxo). Com base no feedback dos entrevis-
tados na pesquisa e dos participantes da oficina, 
o nível de dificuldade de elaboração de relatórios 
sobre cada medida sugerida é classificado como 
básico, moderado ou avançado.

Exemplos de políticas e legislação de igual-•	
dade de gêneros: Exemplos de países de todo o 
mundo relacionados com os temas em questão 
são apresentados em caixas de texto. Esses  
exemplos mostram um amplo leque de aborda-
gens que os governos têm utilizado como ferra-
mentas para promover a igualdade de gêneros.  

Exemplos de práticas e relatórios relacionados a •	
gênero: Exemplos de relatórios de ‘nível A’ da GRI4 
são apresentados em caixas de texto e figuras, para 
dar uma ideia das opções que as organizações  
relatoras podem considerar ao abordarem a 
questão do gênero em seus próprios relatórios 
de sustentabilidade. Além disso, estão incluídos 
alguns exemplos de práticas relativas a gênero que 
foram trazidas à atenção dos autores durante as 
oficinas de consulta e as pesquisas.

A seguir, um resumo do teor dos diversos capítulos:

Governança e valores organizacionais. O tom da 
política pública de uma organização é estabelecido 
por seus princípios norteadores. O respeito pela 
igualdade de gêneros e a transparência nos fatores 
sociais, ambientais e econômicos têm sido ampla-
mente reconhecidos como componentes essenciais 
da governança corporativa.5 Os participantes das 
oficinas indicaram que a governança e os valores 
organizacionais devem ser o ponto de partida para 
os relatórios sobre as práticas organizacionais rela-
tivas a gênero, visto que os princípios e valores que 
regem uma organização afetam tudo que ela faz. Os 
dois principais fatores discutidos foram diversidade 
na gestão e cultura organizacional. Alguns argu-
mentos apresentados para aumentar a diversidade 
de gêneros no nível superior das organizações 
incluem responsabilidade pública, justiça social, 
participação plena e conformidade com convenções 

4   Para mais informações sobre as categorias de Níveis de Inscrição da GRI, acesse http://www.globalreporting.org/NR/
rdonlyres/9C0287EA-42CC-4650-B911-5D7D9AA291A0/0/ApplicationLevelCheckMethod2009.pdf. 

5  Estes incluem a Orientação sobre Boas Práticas de Divulgação de Governança Corporativa da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvimento) (UNCTAD 2006). Esta orientação foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Especialistas sobre Normas Internacionais de Contabilidade e Relatórios (ISAR). As ISAR foram estebelecidas para facilitar o investimen-
to, o desenvolvimento, e a estabilidade econômica através da promoção de boas práticas em transparência e contabilidade corporati-
vas. Outros exemplos de princípios de governança corporativa incluem os Princípios de Governança Corporativa da OECD (OECD 2004) 
e as Diretrizes para Multinacionais da OECD (http://www.oecd.org/ dataoecd/56/36/1922428.pdf).
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internacionais ou legislação nacional. Além disso, 
foram apresentados argumentos comerciais que 
mencionavam, por exemplo, pesquisas que sugerem 
que organizações com diversidade de gênero em 
suas diretorias e na administração de alto escalão 
tendem a ter um desempenho financeiro melhor.6 
Por motivos tanto de interesse público como 
comerciais, os participantes das oficinas enfatizaram 
a importância de incluir considerações sobre 
igualdade de gêneros em políticas que determinam 
a cultura organizacional e de incluir dados desagre-
gados por gênero sobre a composição das diretorias 
e gerência nos relatórios de sustentabilidade.

Ambiente de Trabalho. A maioria dos participantes 
das oficinas, bem como aqueles que responderam 
a pesquisa pela internet, enfatizaram que oportuni-
dades iguais para mulheres e homens no ambiente 
de trabalho é uma grande prioridade. No mundo 
todo, menos mulheres do que homens participam 
da força de trabalho formal por motivos que incluem 
obstáculos à sua participação. Verificou-se que a 
diferença salarial entre os gêneros persiste ao redor 
do mundo. Existe um conjunto crescente de provas 
que fornecem razões comerciais e de interesse 
público para que os empregadores abordem tanto a 
participação feminina na força de trabalho e questões 
individuais de igualdade de gênero no ambiente de 
trabalho. Por exemplo, uma reputação de promoção 
da igualdade de gêneros pode aumentar a capaci-
dade de uma organização competir no mercado 
global por trabalhadores altamente qualificados. 
Além disso, pesquisas demonstram uma ligação 
entre políticas favoráveis às mulheres e sucesso 
empresarial de longo prazo. As questões levantadas 
nesta categoria incluem a promoção da igualdade de 
gêneros na administração, a contratação e retenção 
de funcionárias, remuneração justa e igualitária para 
os trabalhadores de ambos os sexos, políticas de 
licença parental, segurança no ambiente de trabalho, 
igualdade em oportunidades de treinamento e 
desenvolvimento, acesso a creches, bem como 
o fornecimento de equipamentos e instalações 
adequadas para ambos os sexos.

Cadeia de Fornecimento. A terceirização da 
produção de bens e serviços para pequenas e médias 
empresas nos países em desenvolvimento criou novas 
oportunidades de emprego para as mulheres, tanto 
como funcionárias como empreendedoras. Contudo, 
muitos desses empregos são informais, sendo que os 

trabalhadores geralmente não estão protegidos pelas 
estruturas jurídicas e regulamentares, e também não 
têm direito a seguro-desemprego (Oxfam,  2003).7 
Assim, muitos dos riscos e das oportunidades em 
termos de gênero apresentados pela cadeia de 
fornecimento global dizem respeito à capacitação 
das mulheres. Neste ambiente, tanto as organiza-
ções relatoras quanto os seus fornecedores podem 
tomar medidas para melhor avaliar e aperfeiçoar o 
seu desempenho em sustentabilidade de gêneros 
e para defender os direitos e as oportunidades 
econômicas das mulheres na cadeia de fornecimento. 
Os participantes das oficinas recomendaram que 
o compromisso das organizações relatoras com a 
igualdade de gêneros na cadeia de fornecimento seja 
refletido nas suas políticas de compras, garantindo que 
os próprios fornecedores tenham práticas de gênero 
sustentáveis. Monitorar o desempenho de gênero em 
toda a cadeia de fornecimento pode ser uma parte 
importante da gestão de risco das organizações, 
por exemplo, ao ajudar a evitar danos à reputação 
delas através da associação a condições de trabalho 
exploradoras. Citando potenciais benefícios comer-
ciais, os participantes das oficinas recomendaram, 
ainda, que as organizações proporcionem oportuni-
dades a empresas chefiadas por mulheres, através do 
compromisso de realizar negócios com uma gama 
diversificada de fornecedores.

Comunidade. As organizações podem fortalecer 
seus esforços para promover a igualdade de gêneros 
em suas operações divulgando os seus valores no 
seu envolvimento com suas comunidades locais. Este 
envolvimento pode ocorrer com as organizações 
gerenciando os seus impactos negativos sobre as 
comunidades, tais como danos ambientais, desloca-
mento da população e utilização de recursos naturais. 
As organizações também possuem a capacidade de 
distribuir os seus impactos positivos de forma mais 
igualitária entre as mulheres e os homens de suas 
comunidades por meio de empregos, contratações, 
contribuições beneficentes e investimentos. Entre as 
práticas recomendadas para as organizações relatoras 
pelos participantes das oficinas, destacam-se a 
criação de consultas da comunidade e mecanismos 
para reclamações, talvez com canais separados para 
as mulheres, a fim de garantir que suas vozes sejam 
ouvidas; proteger as mulheres contra a violência; 
e avaliar os impactos diferenciados por gênero do 
deslocamento da população, que muitas vezes 
podem ser mais severos para as mulheres. Essas 

6   Consulte, por exemplo, Catalyst. 2007. The Bottom Line: Corporate Performance and Women Representation on Boards. Nova Iorque: 
Catalyst http:// www.catalyst.org/publication/200/the-bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-on-boards. 
Para uma lista detalhada das referências citadas, consulte o capítulo sobre governança e valores organizacionais. 

7  Oxfam. 2003. Trading Away our Rights: Women working in global supply chains. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/fles/
rights.pdf.
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práticas podem beneficiar diretamente as orga-
nizações, ajudando-as a aumentar o seu impacto 
no desenvolvimento, desenvolver um grupo mais 
inclusivo de contratação dentro da comunidade, 
construir a fidelidade de clientes locais e evitar litígios 
e problemas em suas operações.

Consumidores. A procura por produtos éticos 
e sustentáveis aumentou e deve continuar 
aumentando, especialmente entre as consumidoras, 
que, no mundo todo, controlam aproximadamente 
$20 trilhões dos gastos anuais dos consumidores, 
sendo que a projeção é de uma maior expansão de 
seu poder de compra. Ainda assim, embora se diga 
que a economia feminina representa um mercado 
em crescimento superior a duas vezes as oportu-
nidades da China e Índia juntas, as consumidoras 
são amplamente consideradas como subestimadas 
e mal atendidas (Silverstein e Sayre 2009).8 Este 
ambiente cria uma oportunidade para que as 
organizações impulsionem suas vendas mediante 
a obtenção de certificação dos seus produtos e 
serviços e divulgando os seus valores tanto por meio 
de marketing quanto de apresentação de relatórios. 
Alguns certificados de comércio justo e outros 
planos de confirmação incluem critérios sobre 
igualdade de gêneros entre as suas normas.  
A comercialização responsável, por parte das orga-
nizações, de produtos e serviços pode desempenhar 
um papel importante na promoção da igualdade de 
gêneros, influenciando as percepções da sociedade 
quanto aos papéis do gênero e contestando os 
estereótipos. As práticas recomendadas para as 
organizações relatoras pelos participantes das 
oficinas incluem criar políticas que eliminem 
mensagens discriminatórias em relação a um gênero 
em seus materiais de marketing e publicidade, 
implantar a conscientização para os gêneros no 
atendimento ao cliente, e analisar o feedback dos 
clientes para compreender os seus impactos diferen-
ciados por gênero sobre os consumidores. O acesso 
feminino a produtos e serviços foi considerado espe-
cialmente importante em relação à capacidade do 
setor financeiro em atingir o mercado das mulheres, 
especialmente em países em desenvolvimento.

Investimento. O desempenho social e ambiental, 
além do desempenho financeiro, está sendo cada 
vez mais reconhecido como pertinente para a 
sustentabilidade de longo prazo das organizações. 
Guiadas por fundos de investimento socialmente 
responsáveis, mas cada vez mais adotadas por 
outros, as decisões dos investidores são frequente-
mente tomadas com base em aspectos de interesse 
público, incluindo a gestão, pelas organizações, de 
seu desempenho em termos de gênero.9 Alguns 
fundos de investimento socialmente responsáveis 
examinam o desempenho em termos de gênero ao 
selecionar empresas para investir 10, e as agências de 
classificação também começaram a aplicar critérios 
relativos a gênero.11 Ademais, e como reforço aos 
motivos de interesse público para o exame das 
questões de gênero, há uma crença em expansão 
no mundo dos investimentos, fundamentada em 
descobertas de pesquisas, segundo a qual empresas 
que dão mais poder às mulheres e estimulam a 
diversidade de gêneros podem apresentar um 
desempenho melhor no longo prazo – o desem-
penho em termos de gênero sendo um possível 
indicador da força financeira das organizações.12,13 
Além disso, a proporção de mulheres que fazem 
investimentos está crescendo. Dado o número 
crescente de mulheres, no mundo todo, que estão 
fundando suas próprias empresas e acumulando 
riquezas, os participantes das oficinas sugeriram que 
as organizações atraiam essas potenciais investi-
doras, adotando políticas e práticas que promovam 
a igualdade de gêneros e relatando os seus valores 
e desempenho em matéria de gênero. Também 
assinalaram a importância, por motivos de impacto 
e de reputação, de avaliar a sustentabilidade das 
práticas de gênero das empresas em que as orga-
nizações investem e, por sua vez, dos seus próprios 
investidores institucionais.

O relatório conclui com um capítulo intitulado “O 
que vem a seguir?”, que destaca os pontos-chave 
levantados nesta publicação e como este trabalho 
pode guiar esforços futuros da GRI e de outros em 
termos de relatórios de gênero e sustentabilidade.  

8  Silverstein, Michael e Kate Sayre. 2009. “The Female Economy.” Harvard Business Review: setembro de 2009, pp. 46-53.
9  Por exemplo, um fundo de investimentos sediado nos EUA evita empresas sem mulheres na alta administração ou na diretoria, e 

investe ativamente em empresas com boa divulgação, boas políticas e bons programas de igualdade de gêneros. 
10  Consulte o capítulo principal para obter um exemplo de um fundo de pensão sediado nos EUA que aplica critérios de gênero.
11  Para obter mais informações, consulte um relatório citado frequentemente por McKinsey (2007) http://www.talentnaardetop.nl/web/

fle?uuid=72d4f129-77bd-4c30-88f8-603d4202c848&owner=9c74cb66-9801-4cac-b2c9-c72e9814ab51.
12  Embora  não conclusivas, há evidências de uma correlação de que as organizações com mulheres em cargos altos e nas diretorias tendem 

a ter um desempenho melhor do que outras tanto nos Estados Unidos como na Europa. Consulte, por exemplo, uma pesquisa da Catalyst 
(2007) em http://www.catalyst.org/ publication/200/the-bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-on-boards.

13  Consulte o capítulo principal para obter mais informações sobre uma corretora de valores japonesa que desenvolveu um instrumento 
de investimento baseado em fatores tais como o número de executivas, disparidade na duração das carreiras de trabalhadores e 
trabalhadoras, licença-maternidade e outros sistemas de apoio para as mulheres.
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Abaixo, uma tabela-resumo das medidas de gênero sugeridas por categoria:

Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Governança  
e valores orga-
nizacionais

Garantir a importância 
de integrar a 
igualdade de gêneros

Descrição do plano 
e da política de 
igualdade de gêneros

Promover diversidade 
entre os membros da 
diretoria

Classificação por 
gênero da diretoria  
da organização

Promover 
diversidade e 
igualdade na 
gerência

Número e % de cargos 
gerenciais por gênero

Classificação percentual 
por gênero dos cinco 
executivos mais bem 
remunerados

Ambiente de 
trabalho

Ter um sistema 
salarial justo e 
imparcial

Proporção de remuneração 
de todos os funcionários 
e por categoria funcional, 
por gênero

Abordagem da 
gerência para horários 
de trabalho flexíveis

Taxa de utilização de 
planos de trabalho 
flexível, por gênero

Iniciativas para 
fornecer suporte e/ou 
instalações de creche 
para os funcionários

Taxas de retorno de 
licença-maternidade/
paternidade, por 
gênero

Oferecer 
oportunidades 
iguais de trabalho

Ações para promover 
oportunidades iguais no 
ambiente de trabalho

Proporção de pedidos de 
emprego para novos contratos 
assinados, por gênero

Apoiar o 
desenvolvimento 
dos recursos 
humanos

Média de horas de 
treinamento por ano por 
empregado por gênero 
e por categoria funcional 
de tempo integral e  
meio-período

Porcentagem de 
promoções nas principais 
categorias funcionais da 
organização, por gênero

Garantir um 
ambiente de 
trabalho seguro e 
saudável

Iniciativas para fornecer 
informações, educação 
e treinamento contra 
assédio sexual no 
ambiente de trabalho

Número total de 
incidentes de assédio 
sexual e providências 
tomadas, por gênero

Ter em vigor um 
mecanismo de 
denúncia eficaz para 
os funcionários

Canais disponíveis 
dentro da organização 
para fazer denúncias de 
discriminação com base 
em gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo



9

Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Cadeia de 
fornecimento

Fazer negócios 
com organizações 
que respeitem 
a igualdade de 
gêneros

Descrição de igualdade 
de gêneros em 
políticas e planos de 
compras

Porcentagem de 

fornecedores que possuem 

políticas ou programas de 

igualdade de gêneros

Porcentagem de fornecedores 

que divulgam relatórios sobre 

suas políticas e práticas de 

igualdade de gêneros

Composição, por gênero, da 

força de trabalho do fornecedor

Porcentagem de 
cargos gerenciais do 
fornecedor, por gênero

Promover o 
empreendedorismo

feminino e a 
diversidade de 
fornecedores

Valor financeiro e 
porcentagem da compra 
total pela empresa 
fornecedora e tipo de 
produto ou serviço, 
classificado por gênero e 
tipo de fornecedor

Porcentagem de acionistas dos 

fornecedores, por gênero

Comunidade Contribuir para 
o bem-estar das 
mulheres e homens 
nas comunidades 
afetadas

Ações, incluindo 
doações e subvenções 
para abordar a 
igualdade na 
comunidade

Abordagem da gerência 
sobre a consulta 
das mulheres locais 
para criar programas 
de envolvimento/
investimento na 
comunidade

Abordagem da gerência 
para determinar 
as atividades de 
envolvimento/
investimento na 
comunidade, inclusive 
políticas e critérios

Número total de 
programas de 
envolvimento/
investimento na 
comunidade direcionados 
às mulheres

Número total de 
beneficiários diretos 
dos programas 
de envolvimento/
investimento na 
comunidade, classificados 
por gênero

Abordagem da 
gerência, incluindo 
análises de impacto 
por gênero, para 
abordar os impactos 
relativos a gênero na 
comunidade

Valor monetário 
total dos programas 
de envolvimento/
investimento na 
comunidade, classificado 
por gênero dos 
beneficiários

Consumidores Não discriminar 
ou estereotipar 
homens ou mulheres 
em marketing e 
publicidade

Existência de política e 
mecanismo para evitar 
a discriminação de 
gênero nos materiais de 
marketing e publicidade

Número de reclamações 
sobre discriminação de 
gênero em materiais de 
marketing e publicidade

Abordagem da gerência 
para a “Certificação de 
Igualdade de Gêneros” 
por terceiros

Refletir as necessidades 
de homens e mulheres 
nos serviços de 
atendimento ao cliente 
e nos procedimentos 
de reclamações

Número de 
reclamações dos 
clientes por tipo e por 
gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo
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Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Investimento Ser reconhecido 
pelos investidores 
em sustentabilidade 
e investidores 
em geral por 
desempenho de 
gênero

Política para tomada 
de decisões sobre 
investimento, 
incluindo a 
consideração de 
gênero com um 
critério 

Número e valor 
de fundos de 
investimento com 
critérios/estratégia de 
gênero nos quais a 
empresa esteja listada

Promover as 
mulheres como 
investidoras e a 
diversidade dos 
acionistas

Porcentagem de 
acionistas individuais 
por gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo
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Introdução
Apesar da inclusão de alguns indicadores relativos 
a gênero nas Diretrizes G3 da GRI, lançadas em 
2006, e do reconhecimento global da importância 
da igualdade de gêneros, as organizações que 
divulgam relatórios de sustentabilidade raramente 
fornecem muitos dados desagregados por gênero.

Ainda assim, os relatores de sustentabilidade 
podem promover a igualdade de gêneros 
apresentando relatórios transparentes sobre 
as práticas e desempenho sensíveis à questão 
de gênero das suas organizações. A integração 
dessas informações sobre gênero pode aumentar 
a responsabilização pública perante as mulheres.14 
Permite que todas as partes interessadas 
obtenham informações sobre os efeitos, tanto 
sobre as mulheres como sobre os homens, das 
operações, produtos e serviços das organizações. 
Pode, ainda, ajudar as partes interessadas a 
compreender em de que forma uma organização 
relatora respeita e contribui para a igualdade de 
gêneros.

Os preparadores dos relatórios de sustentabilidade 
que quiserem ideias sobre como melhorar suas 
práticas de relatórios sobre gênero são o principal 
público-alvo desta publicação. Além do mais, 
espera-se que isso, por sua vez, irá ajudar as orga-
nizações a identificar em novas oportunidades para 
aprimorar as suas práticas de gestão de gênero.

A busca da igualdade de gêneros trata do 
cumprimento de um compromisso internacional 
de respeitar e promover a igualdade de direitos 
para homens e mulheres no contexto da estrutura 
internacional dos direitos humanos. Ela está preser-
vada numa ampla gama de estruturas jurídicas e 
políticas internacionais ratificadas por governos no 
mundo todo, inclusive na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, na Convenção sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres (CEDAW) e nas convenções essenciais 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
relativas aos direitos dos trabalhadores.15 O gênero 
também vem se tornando uma prioridade para 
a administração de empresas em todo o mundo, 
como apoiado pela nomeação, em 2005, de um 
Representante Especial das Nações Unidas para o 
Comércio e os Direitos Humanos, cuja atribuição 
é integrar a perspectiva de gênero em todo o 
trabalho da organização.16

A desigualdade de gêneros está bem documen-
tada como sendo persistente, mas a igualdade 
de gêneros é internacionalmente reconhecida 
como fundamental para a redução da pobreza e o 
desenvolvimento sustentável.17, 18

O argumento para a promoção e o respeito à igual-
dade de gênero é movido por múltiplos fatores que 
interagem entre si; além do imperativo jurídico, 
há também razões éticas pelas quais “isso é a coisa 

 14  O Relatório de 2008/2009 do UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher) sobre o Avanço das Mulheres do 
Mundo , Who Answers to Women? (UNIFEM 2009), enfoca gênero e responsabilidade, e defende sistemas de prestação de contas 
(nacional e internacionalmente) que levem em conta o gênero a fim de realizar o objetivo internacional da igualdade de gêneros. 
Relatórios de sustentabilidade são um componente-chave dos sistemas de prestação de contas. 

 15  Consulte o apêndice para obter detalhes das várias convenções e estruturas jurídicas e políticas relevantes, incluindo a Carta das Na-
ções Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, CEDAW, a Convenção dos Direitos da Criança (CDC), a Plataforma de Ação 
de Pequim da ONU, a Declaração do Milênio, e as Convenções da OIT. Há várias convenções da OIT que são de interesse específico para 
as trabalhadoras, e que também estão listadas no apêndice. 

 16   ONU. “Preliminary Work Plan and Mandate of the Special Representative on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations 
and other Business Enterprises (setembro de 2008 - 30 de junho de 2011).” 10 de outubro de 2008. http://www.reports-and-materials. 
org/Ruggie-preliminary-work-plan-2008-2011.pdf. 

 17 O relatório de 2001 do Banco Mundial, Engendering Development, mostra que as sociedades que discriminam por gênero pagam 
um alto preço em termos de sua capacidade de desenvolvimento progressivo e de redução da pobreza. O crescimento econômico e 
as estratégias de desenvolvimento do setor privado possivelmente tenham implicações diferentes para as oportunidades econômi-
cas de mulheres e homens, dado que tanto as mulheres como os homens desempenham papéis significativos – porém, geralmente 
bastante diferentes – na economia. Isso é especialmente relevante quando as mulheres e os homens não estão distribuídos de maneira 
uniforme em todos os setores produtivos, as mulheres geralmente carregam a desigual carga dupla do trabalho fora do mercado, e as 
mulheres e os homens possuem diferente acesso aos recursos economicamente produtivos e diferente controle sobre esses. Consulte 
Engendering Development through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice em http://www-wds.worldbank.org/external/de-
fault/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/03/01/000094946_01020805393496/ Rendered/PDF/multi_page.pdf  

18    Atualmente, as organizações estão adotando uma abordagem diferente na condução dos negócios.
  O desempenho financeiro não é mais visto como o propulsor exclusivo. Ao invés disso, fatores econômicos, ambientais e sociais, inclu-

indo a igualdade de gêneros, vêm tendo sua importância cada vez mais reconhecida. (GRI 2008). 
19  No contexto do desenvolvimento sustentável, as empresas vêm sendo cada vez mais incentivadas, por suas partes interessadas, a 

medir e prestar contas de seu desempenho econômico, ambiental e social (EAS). Na verdade, o acompanhamento e os relatórios 
sobre as informações relativas a direitos humanos constituem um elemento central do processo de due diligence de uma organização 
sobre os direitos humanos, segundo o Representante Especial do Secretário-Geral (SRSG) para Negócios e Direitos Humanos (consulte 
“Promotion of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Development - Business 
and Human Rights: Towards operationalizing the ‘protect, respect and remedy’ framework.” Relatório do Representante Especial do 
Secretário-Geral sobre a questão dos direitos humanos e empresas transnacionais e outras empresas. Abril de 2009.
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certa a fazer”, alinhadas a princípios e valores 
compartilhados mundialmente.19 Além disso, 
há evidências que apontam para determinantes 
comerciais, tanto existentes como emergentes, 
favoráveis à melhoria das práticas e divulgação das 
questões concretas de gênero, conforme explicado 
em maiores detalhes em diferentes capítulos deste 
relatório.

No contexto do desenvolvimento sustentável, as 
organizações estão adotando uma abordagem 
diferente para fazer negócios. O desempenho 
financeiro deixou de ser considerado o único 
propulsor. Em vez disso, fatores econômicos, ambi-
entais e sociais, inclusive a igualdade de gêneros, 
estão sendo cada vez mais reconhecidos como 
importantes (GRI 2008). Com uma fiscalização 
maior do que nunca, as organizações estão sendo 
cada vez mais incentivadas por partes interes-
sadas internas e externas a prestar contas e se 
responsabilizar por seu desempenho econômico, 
ambiental e social (EAS). Os relatórios sobre 
sustentabilidade surgiram como um  
mecanismo eficaz para que as organizações 
comuniquem de modo transparente essas infor-
mações EAS aos empregados, clientes, investidores 
e outros. Contudo, o processo de coletar e reunir 

informações sobre práticas e desempenho de 
gênero é de valor limitado se as organizações não 
utilizarem uma abordagem padronizada, especial-
mente para monitorar o seu desempenho ao longo 
do tempo e para compará-lo com o dos concor-
rentes. Em um mundo globalizado, é cada vez mais 
importante que as organizações “falem uma língua 
comum” quando se trata das muitas dimensões da 
sustentabilidade.

Embora a igualdade de gêneros seja globalmente 
reconhecida como uma prioridade, muitas 
organizações lutam para transformar esse 
reconhecimento em prática e depois comunicar 
isso utilizando uma abordagem padronizada e 
consistente nos relatórios de sustentabilidade. 
Até hoje, tem havido um nível limitado de cober-
tura das questões de gênero nos relatórios de 
sustentabilidade (ver caixas de texto 1.1 e 1.2)20 e 
especificamente uma baixa frequência de relatórios 
em comparação com os três indicadores relativos 
a gênero da GRI (ver caixas 1.1 e 1.2 para mais 
informações).21 Isso a despeito do fato, conforme 
indicado neste relatório, de que os participantes 
das oficinas consultados consideram as questões 
de gênero importantes e merecedoras de inclusão 
em relatórios de sustentabilidade.

20 See also Wikigender’s “Gender and Corporate Social Responsibility Page,” http://www.wikigender.org/wiki/index.php?title=Corporate_
Social_Responsibility.

21 ibid.

Caixa 1.1. Relatórios sobre gênero

Pesquisas acadêmicas realizadas por Grosser e Moon (2008) sobre os relatórios de empresas sobre igualdade de gêneros 
no ambiente de trabalho constataram que as empresas raramente relatam dados desagregados por gênero.a Esse estudo 
constatou que os relatórios sobre gênero tipicamente incluem um conjunto de estatísticas relacionadas à classificação por 
gênero da força de trabalho e à classificação por gênero da gerência. Poucas organizações relatam alguma informação sobre 
desempenho relativa a outras questões de igualdade de gêneros no ambiente de trabalho, tais como desenvolvimento 
profissional, igualdade de remuneração, emprego de mulheres em cargos não-tradicionais e contratos de trabalho flexíveis. 
Além disso, poucas empresas relatam informações sobre o seu próprio baixo desempenho, como exemplos de processos 
judiciais contra elas referentes à discriminação por gênero. No entanto, algumas organizações relatam cada vez mais 
informações sobre como elas administram a igualdade de gêneros, tais como responsabilidade e prestação de contas sobre esta 
questão dentro da organização, consulta aos funcionários sobre gênero e diversidade e treinamento sobre estas questões.

a. Uma análise interna conduzida pela GRI sobre relatores de nível A da GRI que, em 2008, publicaram relatórios sobre o seu desempenho em 

sustentabilidade no ano de 2007, indica que muitos relatores de nível A abordam estes indicadores centrais mas não os divulgam integralmente, 

em especial o LA14, ou então informam um motivo para a omissão da informação. A amostra para essa análise foi baseada em relatórios incluídos 

na lista de relatórios pela Internet para 2008 e 2009 (até 1º de abril de 2009) da GRI. A partir dessa lista, os relatórios foram selecionados para a 

amostra se foram elaborados por relatores de nível A ou A+, com base no desempenho em sustentabilidade no ano de 2007, redigidos em inglês, 

e disponibilizados na internet ou em PDF. Tais critérios renderam uma amostra total de 44 relatórios. 
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Caixa 1.2. Diretrizes G3 da GRI 

As Diretrizes G3 da GRI,a lançadas em 2006 e desenvolvidas usando uma abordagem internacional com várias partes 
interessadas com base em um consenso, fornecem orientações globais para relatórios de sustentabilidade para uso por 
organizações de qualquer porte e em qualquer lugar do mundo. As Diretrizes G3 contêm indicadores de desempenho que 
mostram mudanças e tendências ano por ano, permitindo analisar se o desempenho está melhorando ou piorando. Tais 
indicadores são diferentes das divulgações de processos sobre abordagens gerenciais, que tipicamente são relatadas na 
forma de um texto narrativo e podem, ou não, mudar de ano para ano.

Três indicadores de desempenho referentes a gênero são incorporados à atual Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade 
da GRI pertinente a todas as organizações:

•	 LA2:	Número	total	e	índice	de	rotatividade	de	empregados	por	faixa	etária,	gênero	e	região;

•	 LA13:	Composição	dos	órgãos	de	governança	e	classificação	de	empregados	por	categoria	de	acordo	com	gênero,	

 faixa etária, adesão a um grupo de minorias e outros indicadores de diversidade;

•	 LA14:	Proporção	do	salário-base	de	homens	e	mulheres	por	categoria	funcional.

Como estes três são indicadores de desempenho essenciais que a GRI considera ao atribuir às organizações o nível de 
aplicação A, os relatores da GRI são obrigados a fornecer informações sobre todos estes três indicadores ou apresentarem 
um motivo para a omissão dessas informações.

Além dos indicadores específicos relativos a gênero já mencionados, o gênero é visto como uma consideração integral na 
divulgação de todos os Indicadores de Desempenho em Direitos Humanos G3b, dado que as considerações de gênero 
são uma parte integral dos direitos humanos. Embora não especificado, conforme esta publicação irá discutir em capítulos 
posteriores, fornecer uma discriminação das informações desagregadas por gênero, para cada um desses indicadores, 
poderia ser uma forma eficaz para os relatores integrarem a perspectiva do gênero em seus relatórios. Consulte as Diretrizes 
G3 da GRI para obter todos os detalhes dos indicadores HR1 a HR9.

a. As Diretrizes G3 são a pedra fundamental da Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade da GRI Sustainability    
 Reporting Framework. http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/  
 G3_GuidelinesENU.pdf.

b. Para obter uma lista detalhada dos Indicadores de Desempenho em Direitos Humanos G3, visite http://www.   
 globalreporting.org/GRIPortal/GRIControls/G3Online/Tree/frmTree.aspx?IS=1

O objetivo da igualdade de gêneros pode ser óbvio, 
mas é difícil traduzir o que isso significa para as 
organizações na prática em termos de práticas de 
gestão e elaboração de relatórios. Frequentemente, 
o objetivo não é alcançar a igualdade de gêneros nas 
organizações em todas as questões. Por exemplo, 
resultados tais como números iguais de clientes 
do sexo masculino e feminino ou números iguais 
de homens e mulheres na força de trabalho muitas 
vezes não são realizáveis, tendo em conta o contexto 
cultural, o tamanho ou setor de uma organização. E 
eles também podem não ser resultados desejáveis. 
O importante é garantir que mulheres e homens 
tenham as mesmas oportunidades e que eles não 
sejam discriminados em função do sexo. Portanto, 
as informações em um relatório, especialmente as 
informações quantitativas, têm que ser vistas no 
contexto, cultural ou outro. As organizações podem, 

no entanto, achar útil comparar seus dados com os 
de organizações similares para obter mais dados para 
interpretar os seus próprios resultados de gênero ao 
longo do tempo. Para o fim de relatar e coletar dados 
desagregados por gênero (fazendo distinção entre 
mulheres e homens), convém notar que a maior parte 
das informações será efetivamente coletada com 
base no sexo, captando as diferenças biológicas entre 
homens e mulheres.

Reagindo à falta de cobertura das questões de gênero 
nos relatórios de sustentabilidade, a GRI e a IFC 
iniciaram uma colaboração para fornecer esse recurso 
educacional sobre relatórios de gênero e sustentabili-
dade para complementar a Estrutura de Relatórios 
de Sustentabilidade da GRI. Esta publicação explica 
gênero como uma questão de sustentabilidade, 
vincula-o a boas práticas de gestão por meio  
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de relatórios de sustentabilidade e apresenta 
uma variedade de possibilidades para promover a 
qualidade e o escopo do componente gênero dos 
relatórios de sustentabilidade. Este documento não 
é uma diretriz de relatórios da GRI e não faz parte 
da Estrutura de Relatórios de Sustentabilidade da 
GRI. O conteúdo desta publicação traz ideias para 
promover a igualdade de gêneros através de relatórios 
de sustentabilidade e, mais adiante, servirá como um 
recurso útil para os Organismos de Governança da GRI 
para inclusão no próximo plano de trabalho da GRI 
dedicado às atualizações formais das Diretrizes G3.

Esta publicação é o resultado de um extenso 
processo de consulta internacional com várias partes 
interessadas realizado pela GRI e IFC como parceiros 
colaborativos, possibilitado graças ao apoio dos 
Governos da Alemanha, Islândia e Suíça. 

Metodologia: Reunindo Opiniões dos Interes-
sados sobre Práticas e Relatórios de Gênero

A inclusividade de interessados é um dos principais 
princípios dos relatórios GRI para definir o conteúdo 
dos relatórios de sustentabilidade22, e ela orienta as 
decisões durante todo o processo do relatório, tal 
como a seleção de quais temas e indicadores  
apresentar no relatório e como.23 Assim, é conveniente 
que, ao desenvolver esta publicação, uma série de 
partes interessadas, tais como investidores, membros 
de grupos da sociedade civil e representantes sindicais, 
fossem consultados, além dos preparadores do 
relatório.24

Muitas pessoas de diferentes grupos de interessados 
compartilharam suas opiniões sobre as práticas e 
elaboração de relatórios de gênero para determinar o 
conteúdo desta publicação. Embora o conteúdo seja 
um compêndio de ideias e não uma diretriz sobre como 
relatar, a sua força está no fato de compilar as opiniões 
de uma grande variedade de pessoas de diferentes 
backgrounds sobre as formas em que os componentes 
de gênero podem ser integrados aos relatórios de 
sustentabilidade. Oficinas regionais com várias partes 
interessadas, uma pesquisa na Internet e uma consulta 
online à rede de profissionais de estudos sobre gênero 
contribuíram para recolher as informações. 

Cada parte interessada tem suas próprias opiniões 
quanto a quais questões específicas de gênero 
importam ao determinar se uma organização está 
tendo um bom desempenho em termos dos seus 
impactos de gênero e ao gerenciar eficazmente 
suas oportunidades e riscos referentes a gênero. Foi 
observado durante as oficinas de consulta com várias 
partes interessadas que a priorização das questões varia 
entre as partes interessadas de diferentes áreas e partes 
do mundo. Ao mesmo tempo, havia muitos aspectos 
comuns entre os pontos de vista expressados através 
do processo consultivo.

Caixa 1.3. Relatórios atuais sobre  
indicadores GRI relativos a gênero

Uma análise realizada para este projeto pela 
Universidade Bifröst, da Islândia, sobre as 
informações referentes a gênero contidas nos 
relatórios da GRI constatou que a frequência 
de relatórios acerca dos indicadores GRI atuais 
foi relativamente baixa dentro da amostra 
de 30 relatores GRI. Isso com exceção do 
indicador LA13, que representa a composição 
dos órgãos de governança e classificação dos 
funcionários por medidas de diversidade.  
Esse indicador foi incluído em mais de 90% 
dos relatórios na amostra.

No entanto, vários relatores GRI fornecem 
dados desagregados por gênero sobre outros 
indicadores que não pedem especificamente 
essas informações. Informações relativas à 
classificação de gênero da força de trabalho 
foram fornecidas por 60% dos relatores na 
amostra como parte do LA1, que solicita a 
“força de trabalho total por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região”. O estudo 
revelou que uma pequena seleção (menos 
de 20% da amostra) das organizações tinha 
incluído indicadores adicionais relacionados 
a gênero não mencionados nas Diretrizes da 
GRI. Estes estavam relacionados com diversi-
dade de fornecedores, promoções, estagiários 
e profissionais, e programas de prevenção de 
HIV/AIDS para mães e filhos.

 22  Os outros princípios são a pertinência, o contexto de sustentabilidade e a completude.
 23 Como parte das divulgações padrão do perfil segundo as Diretrizes G3, os preparadores de relatórios devem divulgar informações sobre o envolvimento de 

suas partes interessadas durante o período de elaboração e apresentação do relatório. Consulte as Diretrizes da GRI Guidelines, seções 4.14– 17, para obter mais 
informações. 

 24 As partes interessadas são definidas nas Diretrizes G3 da GRI como “entidades ou indivíduos de quem se pode razoavelmente esperar que sejam afetados sig-
nificativamente pelas atividades, produtos e/ou serviços da organização; e cujas ações se pode razoavelmente esperar que afetem a capacidade da organização 
de implantar com sucesso as suas estratégias e atingir os seus objetivos.” Consulte a página 10 das Diretrizes da GRI para obter uma definição de partes interes-
sadas: http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/G3_GuidelinesENU.pdf.
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Definições usadas durante a consulta

Para os fins desta consulta e desta publicação, o 
termo gênero se refere a comportamentos social-
mente construídos e socialmente aprendidos e a 
expectativas associadas a mulheres e homens. Todas 
as culturas interpretam as diferenças biológicas entre 
homens e mulheres e explicam-nas em um conjunto 
de expectativas sociais sobre quais comportamentos 
e atividades são adequados e quais direitos, recursos 
e poderes homens e mulheres respectivamente 
possuem. Tal como raça, etnia e classe, gênero é uma 
categoria social que influencia muito as chances na 
vida de uma pessoa (Banco Mundial, 2004, p. xvii). O 
termo diversidade de gêneros conota uma  
diferenciação adicional por idade, etnia, aptidão física, 
orientação sexual, classe e assim por diante, catego-
rias que também são conceitos sociais e, portanto, 
mutáveis. Quando as organizações referem-se a seu 
apoio à diversidade de gêneros, elas tipicamente 
querem dizer que elas consideram e promovem as 
diferentes competências, recursos e potencialidades 
de homens e mulheres.

A igualdade de gêneros é muitas vezes apresentada 
no contexto da não discriminação contra as mulheres 
e da promoção dos direitos das mulheres. Os 
participantes das consultas sobre este documento 
definiram a igualdade de gêneros em termos de 
igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades 
(inclusive recompensas pelo trabalho e acesso a 
capital humano e a outros recursos produtivos que 
permitam a oportunidade) e igualdade de voz (a 
capacidade de influenciar e contribuir). Durante todo 
o processo de consulta, foi enfatizado que os homens 
também podem ser prejudicados por políticas e 
práticas organizacionais de gênero ou pela ausência 
das mesmas.

O termo equidade de gêneros é frequentemente 
utilizado intercambiavelmente com igualdade 
de gêneros, mas esta publicação reconhece que 
a equidade de gêneros vai além da igualdade de 
oportunidades e denota equivalência em resultados 
de vida para homens e mulheres, reconhecendo suas 
diferentes necessidades e interesses e exigindo uma 
redistribuição de poder e recursos (Reeves e Baden, 
2000).

Há uma diferença entre neutralidade de gênero e 
igualdade de gênero. Práticas neutras em termos 
de gênero não dão explicitamente tratamento 
preferencial a um sexo sobre o outro. No entanto, por 
não levarem em conta as diferenças de gênero, tais 
práticas podem, na verdade, reforçar os atuais papéis 
ou estereótipos de gênero de mulheres e homens e 
assim aumentar a desigualdade de gêneros. 

Oficinas de consulta com várias partes interessadas 

Uma série de oficinas com várias partes interessadas, 
facilitadas conjuntamente pela GRI e pela IFC, foi 
realizada entre dezembro de 2008 e abril de 2009 
em Londres, Johanesburgo, São Paulo, Nova Delhi e 
Washington. No total, 130 indivíduos participaram 
das oficinas. A lista completa dos participantes pode 
ser encontrada no anexo desta publicação.

As oficinas foram anunciadas no site da GRI (www.
globalreporting.org), no site da IFC (www. ifc.
org/genderreporting), no site Wikigender (www.
wikigender.org) da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (Organisation for 
Economic Co-operation and Development – OECD), 
e no boletim informativo da GRI, para que qualquer 
interessado da rede GRI pudesse participar. A GRI e a 
IFC também convidaram especificamente relatores 
de sustentabilidade da GRI, partes interessadas 
organizacionais da GRI e especialistas em gênero 
da rede IFC em cada um dos países onde as oficinas 
aconteceram. A intenção foi garantir um equilíbrio 
de representação em cada oficina entre os grupos 
interessados, preparadores dos relatórios de sustent-
abilidade e usuários dos relatórios. As oficinas em 
Londres e Johanesburgo duraram meio dia cada, mas 
em resposta ao feedback dado durante a avaliação 
destas oficinas, as oficinas restantes foram prolon-
gadas e executadas como eventos de dia inteiro. 
A GRI e a IFC se esforçaram para garantir que uma 
representação equilibrada dos grupos interessados 
fosse convidada para as oficinas: a maioria daqueles 
que compareceram vinha do setor privado ou de 
ONGs (organizações não, governamentais). 

As oficinas tiraram proveito umas das outras e 
exploraram as relações entre gênero e relatórios de 
sustentabilidade a partir dos pontos de vista de uma 
variedade de regiões e partes interessadas. As oficinas 
apresentaram as atuais práticas e relatórios referentes 
a gênero e facilitaram a discussão sobre as expecta-
tivas futuras, bem como possíveis indicadores para 
medir o desempenho. Todas as oficinas participativas 
e interativas foram facilitadas em inglês, com exceção 
da oficina no Brasil, que foi realizada utilizando 
interpretação simultânea.

Os participantes das oficinas identificaram e catego-
rizaram grupos de questões referentes a gênero que 
eles esperam que os relatores de sustentabilidade 
gerenciem e sobre os quais apresentem relatórios. 
Além disso, eles sugeriram medidas de desempenho 
qualitativas e quantitativas para essas questões. Antes 
das oficinas, pesquisas secundárias identificaram 
indicadores, avaliações, abordagens de relatórios 
referentes a gênero fora da estrutura da GRI, bem 
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como exemplos de iniciativas gerais sobre gênero, 
que foram então compartilhadas nas oficinas para 
estimular uma discussão mais aprofundada.

Colaboração através da mídia social

Na era da mídia social, a aprendizagem colaborativa e 
o compartilhamento de conhecimentos tornaram-se 
mais fáceis. Wikis (sites atualizados por usuários), 
fóruns de discussão online interativos (uma rede de 
profissionais da área de gênero) e outras ferramentas 
de contato social “Web 2.0” permitiram que profis-
sionais e especialistas em gênero do mundo todo 
conversassem e compartilhassem conhecimentos 
e experiências uns com os outros. As partes interes-
sadas consideraram essa participação através de 
ferramentas da internet como especialmente impor-
tante, visto que as empresas relatoras estão usando 
cada vez mais esta assim chamada nova mídia para 
se conectar e divulgar informações sobre as suas 
iniciativas e desempenho.

As ideias apresentadas nesta publicação também 
são moldadas pelas opiniões das partes interes-
sadas que participaram de uma pesquisa online que 
foi distribuída através das redes da GRI e da IFC e 
promovida online pelo site, do boletim informativo e 
da Rede de Profissionais sobre Gênero da GRI. Ao total, 
57 pessoas responderam à pesquisa, a maioria das 
quais (cerca de 40%) se identificou como representante 
de interessados corporativos. Por meio dessa pesquisa 
online, os resultados preliminares das oficinas com 
várias partes interessadas foram compartilhados para 
que os respondentes tivessem um retorno. Os entrevis-
tados postaram as informações sobre as questões de 
gênero que consideram importantes, a viabilidade de 
apresentar relatórios sobre os indicadores de gênero 
sugeridos pelos participantes das oficinas e exemplos 
de práticas e relatórios referentes a gênero. 

Para ampliar o alcance dos pontos de vista a respeito 
dos relatórios sobre gênero manifestados nas consultas, 
a equipe do projeto captou as muitas vozes das partes 
interessadas consultadas em vídeo e depois postou 
esses vídeos na internet usando a tecnologia Web 2.0. 
Atualmente, mais de 60 vídeos representando opiniões 
individuais podem ser visualizados no site www.ifc.org/
genderreporting.

Os participantes das oficinas e outros dentro das 
redes da GRI e da IFC foram incentivados a postar 
informações relativas a relatórios sobre gênero no 
site Wikigender da OECD (www.wikigender.org) e 
a fazer parte de um grupo de discussão online no 
Google para profissionais da área de gênero. 

Caixa 1.4. O Grupo Consultivo Internacional

Para apoiar o desenvolvimento desta publicação, 
a GRI e a IFC criaram um grupo consultivo 
de alto nível, com várias partes interessadas, 
geograficamente diversificado.a Este grupo de 
especialistas e relatores sobre gênero forneceu 
orientações, facilitou a comunicação e promoveu 
a colaboração sobre gênero e relatórios de 
sustentabilidade para o projeto. A equipe do 
projeto é grata aos membros do grupo consul-
tivo que abriram mão do seu valioso tempo para 
compartilhar sua experiência e conhecimento:

Carol Adams   
Universidade La Trobe, Austrália 

Willem Adema   
OECD, França

Amy Augustine   
Calvert Asset Management Company, Inc., EUA

Leontine Bijleveld  
ITUC, ITUC, Bruxelas e a Confederação Sindical da 
Holanda FNV

Heloisa Covolan  
Itaipu Binacional, Brasil

Kate Grosser  
Universidade Nottingham, Reino Unido

Natalie Kincaid-Smith  
Lonmin PLC, África do Sul

Marianne Mwaniki  
Standard Chartered, Reino Unido

Aruna Rao   
Gender at Work, EUA

Srimathi Shivashankar  
Infosys, Índia

Ines Smyth   
Oxfam GB, Reino Unido

a. Este documento não reflete a posição das 
organizações representadas pelos membros do Grupo 
Consultivo, nem os pontos de vista específicos de cada 
indivíduo que o examinou.
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Visão Geral

Qualquer debate sobre relatórios, seja sobre questões de 
gênero ou outros fatores de sustentabilidade, começa a 
partir de uma reflexão sobre as operações e processos 
empresariais. As práticas e o seu impacto são essencial-
mente o que dão forma ao conteúdo do relatório de 
sustentabilidade resultante. A Figura 1.1 indica como os 
processos de gestão de gênero se relacionam uns com os 
outros, especificamente no contexto da gestão e apresen-
tação de relatórios com informações sobre gênero.

As organizações têm uma vasta gama de questões 
referentes a gênero sobre as quais elas podem 
relatar. Nas oficinas, aqueles que elaboram relatórios 
enfatizaram que lhes é impossível relatar sobre 
tudo e, portanto, é necessário que as organizações 
priorizem internamente e consultem as partes 
interessadas sobre o que deveria ser incluído em 
seus relatórios, bem como indicar as cláusulas sobre 
gênero contidas na legislação nacional, regional 
e internacional. Durante as fases de conexão e 
definição do ciclo de relatórios, os relatores deter-
minam quais questões referentes a gênero são mais 
pertinentes para as suas organizações. 

A estrutura desta publicação está organizada de 
modo a refletir todas as questões, temas e domínios 
relacionados às práticas e relatórios sobre gêneros 
que foram apresentados pelos participantes das 
oficinas e respondentes da pesquisa. Uma vez que a 
pertinência das questões varia entre as organizações 
relatoras,25 a relevância dos tópicos cobertos em 
seus relatórios de sustentabilidade irá variar de 
organização para organização. A gama completa 
de questões foi incluída neste documento com a 
intenção de oferecer aos relatores uma variedade de 
ideias de que podem escolher as mais pertinentes 
para a sua área de atuação. 

Os participantes das oficinas geralmente concordaram 
que as políticas globais de uma organização relatora 
e que a sua postura sobre a igualdade de gêneros 
influenciam a sua abordagem quanto à gestão das 
questões de gênero em tudo que ela faz.  
Eles sugeriram que as questões especificamente 
relacionadas com governança e valores são cruciais 
e pertinentes para todas as organizações relatoras.

Cada uma das seguintes categorias de questões de 
igualdade de gêneros tem um capítulo exclusivo 
nesta publicação: governança e valores organiza-
cionais, ambiente de trabalho (que, como será 
discutido posteriormente, foi considerado prioritário 
para os relatórios sobre as questões de gênero e 
intimamente ligado à governança e valores), cadeia 
de fornecimento, comunidade, consumidores e 
investimento.

Cada capítulo está dividido como segue:

Introdução e tendências:•	  Literatura acadêmica 
e outros estudos ilustram as questões levantadas 
pelas partes interessadas e as tendências nas rela-
ções globais de gênero e práticas de negócios. 

Implantação e prática:•	  Os marcadores  
descrevem as formas que as organizações podem 
implantar e monitorar as práticas para melhorar o 
seu desempenho de gênero e aprimorar os seus 
relatórios de sustentabilidade. 

O que as partes interessadas disseram:•	  O feed-
back das oficinas com várias partes interessadas e 
da pesquisa é descrito, são destacadas as citações 
de participantes das oficinas e dos consultados 
nas pesquisas, estando também incluída uma 
tabela que resume as questões levantadas pelos 
participantes das oficinas.

25  O princípio da pertinência é definido nas Diretrizes G3 (página 8) como sendo norteadoras das decisões a respeito do  
conteúdo dos relatórios de sustentabilidade ao longo de todo o processo de elaboração e apresentação do relatório: “As informações 
de um relatório devem cobrir tópicos e indicadores que reflitam os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da  
organização, ou que iriam influenciar significativamente a avaliação e as decisões das partes interessadas.”

Figura 1.1 Aspectos da igualdade de gêneros

Igualdade de Gêneros em Governança e Valores Organizacionais

Igualdade de 
gêneros no ambi-
ente de trabalho

Igualdade de 
gêneros e a cadeia 
de fornecimento

Igualdade de 
gêneros e os 
consumidores

Igualdade de 
gêneros e a  
comunidade

Igualdade de 
gêneros e  
investimento
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Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3:•	   
Trata-se de um resumo das orientações atuais 
da GRI, tanto sobre divulgações sobre gestão 
como indicadores de desempenho, em relação à 
categoria específica das questões de igualdade de 
gêneros. Sempre que informações desagregadas 
por gênero possam ser potencialmente fornecidas 
para as atuais medições de desempenho da GRI, 
uma observação a respeito é feita.

Exemplos adicionais de medidas:•	  Uma tabela 
resume as medidas de desempenho sugeridas 
que os preparadores de relatórios podem usar 
para relatar as informações sobre cada questão 
referente a gênero.

Exemplos de políticas e legislação de  •	
igualdade de gêneros: exemplos de países de 
todo o mundo relacionados com os temas em 
questão são apresentados em caixas de texto. 

Exemplos de práticas e relatórios relacionados a •	
gênero: exemplos de relatórios de nível A da GRI26 
são apresentados em caixas de texto e figuras, para 
dar uma ideia das opções que as organizações re-
latoras podem considerar ao abordarem a questão 
do gênero em seus próprios relatórios de sus-
tentabilidade. Além disso, estão incluídos alguns 
exemplos de práticas relativas a gênero que foram 
trazidas à atenção dos autores durante as oficinas 
de consulta e as pesquisas.

O apêndice: •	 além de uma visão geral das con-
venções internacionais sobre gênero, estruturas 
jurídicas e políticas internacionais, lista também 
os participantes das oficinas de consulta às partes 
interessadas.

26  Para mais informações sobre as categorias de Níveis de Inscrição da GRI, acesse http://www.globalreporting.org/NR/
rdonlyres/9C0287EA-42CC-4650-B911-5D7D9AA291A0/0/ApplicationLevelCheckMethod2009.pdf.   

Caixa 1.5. Por que relatar sobre gênero?

Os participantes da pesquisa foram solicitados 
a indicar por que a empresa deles prepara 
relatórios sobre gênero. As respostas incluíram 
o seguinte:

“Posicionar e desenvolver a empresa como 
uma organização que oferece oportunidades 
profissionais de longo prazo para o nosso 
público interno (funcionários) e ao mercado 
candidato, independentemente de gênero. Para 
resolver os desequilíbrios da indústria, o nosso 
desafio específico é transmitir essa mensagem 
de forma eficaz para as mulheres, tanto dentro 
quanto fora da empresa.”

“Garantir que todos os serviços, funcionários 
e orçamentos não discriminem mulheres e 
meninas.”

“Promover a capacitação das mulheres através 
da responsabilidade social corporativa.”
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 Figura 1.2. Uma abordagem combinada para práticas e relatórios de gênero  

Práticas Relatórios

IDENTIFICAR: Internamente, por 
meio de um processo constante 
de feedback, são identificados 
e discutidos riscos e oportuni-
dades concretos em termos de 
gênero.

COMUNICAR: As informações 
são reunidas e compiladas no 
relatório antes que sejam comu-
nicadas aos públicos-chave por 
meio do relatório. O feedback 
é incorporado, primeiramente, 
na gestão contínua dessas 
questões, mas então no relatório 
dessas questões durante ciclos 
futuros de relatório.

PREPARAR: As organizações 
imaginam o seu relatório e 
as informações sobre gênero 
que podem ser incluídas. Elas 
planejam o processo e discutem 
com colegas e indivíduos que 
tomam decisões quanto à 
importância do relatório e como 
esse se relaciona com as metas 
e compromissos de gênero da 
organização.

CONECTAR: Interessados 
internos e externos são 
envolvidos e podem gerar 
confiança. Os relatores precisam 
determinar quem são esses 
interessados, por meio de 
mapeamento e prioridade, e 
então conectam com eles.

DEFINIR: A análise dos impactos 
da organização e das opiniões 
e prioridades dos interessados 
pode determinar as questões 
de gênero mais ‘pertinentes’ 
que devem ser monitoradas e 
medidas para a sua inclusão no 
relatório de sustentabilidade.

MONITORAR: Se essas informa-
ções ainda não estiverem sendo 
rastreadas, então mecanismos 
apropriados de monitoramento 
são geralmente estabelecidos, 
ou os mecanismos existentes são 
ajustados.

DISCUTIR: Interessados 
internos e externos são consul-
tados, e decisões são tomadas 
com respeito a ações relativas 
a essas questões.

AGIR: São implantadas políticas, 
programas, planos e ações de 
gênero.

MONITORAR: Dados e informa-
ções desagregados por gênero 
são continuamente coletados 
para identificar o impacto das 
políticas e iniciativas.

AVALIAR: Os resultados das  
avaliações alimentam os 
sistemas administrativos, e 
apoiam o processo de tomada 
de decisões para garantir 
resultados melhores no futuro.

Informações deste 
processo guiam e 
alimentam o processo 
paralelo e contínuo de 
relatórios e opiniões das 
partes interessadas.
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Igualdade de Gêneros em Governança  
e Valores Organizacionais
Introdução

O tom da política pública de uma organização é  
estabelecido por seus princípios norteadores. O respeito 
pela igualdade de gêneros e pela transparência nos 
fatores sociais, ambientais e econômicos tem sido 
amplamente reconhecido como um componente 
essencial dos princípios de governança corporativa.27 
Nas suas Orientações sobre Boas Práticas na Divulgação 
da Governança Corporativa, a UNCTAD [Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento] 
(2006, p. 23) afirma que “a diretoria deve divulgar a sua 
política e o seu desempenho em relação à responsabili-
dade social e ambiental e o impacto dessa política e desse 
desempenho sobre a sustentabilidade da empresa”. Por 
extensão, o que as organizações fazem para promover 
a igualdade de gêneros (ou o que fazem para reduzir ou 
evitar desigualdades de gênero) como parte de fazer 
negócios promove a boa governança corporativa.

Em resposta ao interesse público na instituição de boas 
práticas de governança corporativa, as organizações 
são incentivadas a garantir o seu compromisso28 com 
as estruturas internacionais para os direitos humanos e 
dos trabalhadores (OECD, 2004b, p.60). A igualdade de 
gêneros está presente dentro da estrutura internacional 
dos direitos humanos e das convenções da OIT relativas 
aos direitos dos trabalhadores, bem como em uma vasta 
gama de políticas apoiadas por governos no mundo 
todo. A igualdade de gêneros é considerada uma 
contribuição positiva das organizações para a realização 
dos direitos humanos, e é reconhecida como sendo 
relevante para os negócios, não apenas no ambiente de 
trabalho de uma organização, mas também no contexto 
de suas operações.

Argumentos comerciais para a inclusão de considerações 
de gênero em políticas que determinam os princípios 
norteadores e a cultura organizacional de uma orga-
nização vêm sendo considerados cada vez mais pelas 
empresas: os órgãos dirigentes têm a obrigação de 
proteger o valor das partes interessadas, o que não pode 
ser atingido se a) o potencial pleno das mulheres não é 
reconhecido e/ou realizado; e b) a organização não está 
sendo protegida contra os potenciais riscos comerciais 
associados com, por exemplo, riscos de reputação 
negativa ou litígio relacionados a práticas de gênero não 
desejáveis.

Tendências

Abordar a igualdade de gêneros em nível de governança 
de uma organização pode ser  “a coisa certa a fazer”, mas 
imperativos comerciais relacionados à igualdade de 
gêneros são também citados em um crescente conjunto 
de publicações, sugerindo que está se tornando uma 
prática cada vez mais convencional.

Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisas Sociais e 
Econômicas de Dublin indicam que políticas formais de 
promoção da igualdade de oportunidades resultam em 
uma vasta gama de benefícios tanto para empregados 
quanto empregadores. Sugerem que os empregados que 
trabalham em organizações com políticas de igualdade 
são muito mais propensos a acreditar que desfrutam de 
remuneração e condições igualitárias e justas, bem como 
oportunidades de evolução e progressão na carreira 
(O’Connell e Russell 2005). Isso pode, por exemplo, ter 
impactos diretos tanto sobre a motivação como sobre as 
taxas de retenção de pessoal. Segundo pesquisa enco-
mendada pelo governo do Reino Unido, o argumento 
comercial foi citado como o determinante mais frequente 
para as ações de diversidade e igualdade, e oitenta por 
cento das 140 maiores organizações dos setores privado 
e público ligaram as boas práticas de diversidade ao 
desempenho empresarial geral (Rutherford e  
Ollerearnshaw, 2002).

 
“Nós consideramos a participação das mulheres 
não apenas como sendo “politicamente correta” ou 

uma das estatísticas sobre as 
quais devemos apresentar um 
relatório, mas consideramos 
isso como um imperativo 
empresarial. Estamos além do 
estado em que as mulheres estão 
apenas sendo adaptadas. Elas 
desempenham um papel funda-

mental no desenvolvimento de nossas empresas 
e de nossas economias e desempenham um papel 
significativo em nossas vidas e sociedades.” 

Vusa Vundla, African Management Services 
Company (AMSCO), África do Sul

27  Estes incluem a Orientação sobre Boas Práticas de Divulgação de Governança Corporativa da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvimento) (UNCTAD 2006). Esta orientação foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Especialistas sobre Normas Internacionais de Contabilidade e Relatórios (ISAR). As ISAR foram estebelecidas para facilitar o inves-
timento, o desenvolvimento, e a estabilidade econômica por meio da promoção de boas práticas em transparência e contabilidade cor-
porativas. Outros exemplos de princípios de governança corporativa incluem os Princípios de Governança Corporativa da OECD (OECD 
2004) e as Diretrizes para Multinacionais da OECD (http://www.oecd.org/ dataoecd/56/36/1922428.pdf). 

28  Nas Diretrizes G3 da GRI (seç. 4.1–10), a estrutura de relatórios de sustenatibilidade mais usada no mundo, as organizações são 
incentivadas a relatar a sua estrutura de governança e seus compromissos para com iniciativas externas que a organização apoia ou 
aprova.
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Estudos sobre a contribuição de diretoras para a 
eficácia das diretorias apontam para correlações 
positivas, mas geralmente não conseguem esta-
belecer a causalidade. Contudo, há um crescente 
reconhecimento da relação entre diversidade na 
governança corporativa e o desempenho econômico 
das organizações (Huse, 2007). Pesquisas feitas na 
Europa e nos Estados Unidos sugerem que as orga-
nizações com diversidade de gêneros nas diretorias 
corporativas e na alta gerência tendem a apresentar 
um melhor desempenho financeiro. Por exemplo, 
um estudo internacional sobre grandes corporações 
realizado pela empresa de consultoria em gestão 
McKinsey indicou que as melhores empresas em 
termos de ambiente de trabalho, inovação, prestação 
de contas e lucros foram aquelas com maior 
proporção de mulheres na alta gerência (McKinsey, 
2007). Isso é comprovado por outros estudos, 
inclusive por uma série de estudos sobre empresas 
da Fortune 500 nos Estados Unidos realizada pela 
Catalyst, uma organização de pesquisas e consultoria 
para o avanço das mulheres no mundo empresarial, 
que constatou que essas empresas com um maior 
número de mulheres na diretoria apresentavam um 
melhor desempenho financeiro. Verificou-se que as 
empresas da Fortune 500 apresentavam um retorno 
53% superior sobre o patrimônio líquido, um retorno 
42% superior sobre as vendas, e um retorno 66% 
superior sobre o capital investido (Catalyst, 2007)29 
(consulte o capítulo sobre Igualdade de Gêneros 
e Investimentos deste relatório, que contém uma 
discussão relacionada). 

Outros estudos sugeriram que aumentar o 
número de mulheres na gerência pode aumentar a 
inovação organizacional (London Business School, 
2007). Um estudo citado frequentemente indicou 
que um número mínimo de três ou mais mulheres 
pode causar uma mudança fundamental na sala 
da diretoria e melhorar a governança corporativa 
(Kramer, Konrad e Erkut, 2006).

Embora reconhecendo que nem todos os homens 
são iguais e, da mesma forma, que nem todas 
as mulheres são iguais, há estudos que sugerem 

que as mulheres gerentes são consideradas como 
construtoras de consenso, mais inclusivas na sua 
tomada de decisões e que elas oferecem vários 
pontos de vista que “equilibram” as opiniões de 
seus colegas do sexo masculino. As pessoas em 
geral também acham que elas conseguem levar em 
conta as necessidades das diversas partes interes-
sadas nos seus processos de tomada de decisão 
(Orser e Weeks 2009, p. 6).

 
Implantação e Prática

Para implantar a igualdade de gêneros em nível de 
governança, uma organização deve:

Estabelecer um compromisso claro e explícito •	
para com a diversidade de gêneros na declaração 
da missão da organização; 

Elaborar um plano organizacional sobre como  •	
alcançar o seu compromisso para com a diversi-
dade de gêneros30 usando metas mensuráveis (por 
exemplo, número de mulheres como membros da 
diretoria e em cargos gerenciais), responsabilidades 
atribuídas, um cronograma de ação e os procedi-
mentos para monitorar a implantação;

Criar um orçamento para iniciativas de gênero em •	
nível organizacional;

Identificar uma pessoa na diretoria que apoie e pro-•	
mova a política e o plano de igualdade de gêneros 
da organização; 

Nomear uma pessoa ou equipe para administrar a •	
igualdade de gêneros dentro da organização; e

Incluir a questão de gênero como um indicador •	
de desempenho na ficha de avaliação (scorecard) 
organizacional.

O que as partes interessadas disseram

Várias questões relativas a governança e valores 
organizacionais foram frequentemente  
identificadas como fatores de promoção da  
igualdade de gêneros.

29  A pesquisa da Catalyst cobre os anos de 2001 a 2004. Em função do movimento de entrada e saída da Fortune 500 todos os anos, 520 
empresas são cobertas nesta análise (ver http://www.catalyst.org/fle/139/bottom%20line%202.pdf para obter mais detalhes).

30  Baseado em dados federais que descreviam as forças de trabalho de 708 empresas do setor privado de 1971 a 2002, um estudo de 
2006 publicado pela American Sociological Review sugere que treinamento em diversidade, mentoria e esforços de estabelecer novos 
contatos pela organização apresentam efeitos modestos, a menos que seja estabelecida a responsabilidade pela diversidade. Ver 
Kalev, A., F. Dobbin, e E. Kelly. 2006. “Best Practices or Best Guesses? Assessing the Efficacy of Corporate Affirmative Action and Diversity 
Policies”. American Sociological Review, Vol. 71, pp. 589-616. http:// lawprofessors.typepad.com/laborprof_blog/fles/best_practices_or_
best_guesses.pdf.
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Tabela 2.1. Questões levantadas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África do 
Sul

Brasil Índia EUA

Mulheres na diretoria e na alta gerência     

Igualdade de gêneros incluída na cultura e nos valores 
organizacionais (inclusive missão e visão)

   

Transparência nas questões de gênero e nos relatórios  

Oficinas de sensibilização e conscientização sobre gênero 

Integração dos valores de gênero da organização às 
políticas em nível corporativo

 

Prestação de contas executiva para promover valores de 
gênero organizacionais em toda a cadeia de fornecimento



Posições de política pública refletindo a política sobre 
gênero



A questão de gênero precisa ser  “inserida no 
código genético de uma organização” e os altos 
representantes “devem vestir a camisa da igualdade 
de gêneros”, segundo alguns dos participantes das 
oficinas com várias partes interessadas. Com base no 
argumento de que os valores de uma organização 
afetam tudo o que ela faz, os interessados indicaram 
que os valores e a governança devem ser o ponto de 
partida para as práticas e relatórios organizacionais 
referentes a gênero. Primeiramente, foi sugerido em 
uma das oficinas de Londres que as questões rela-
tivas a governança e valores formam uma categoria 
abrangente, visto que elas afetam tudo que uma 
organização faz. As questões de gênero relacionadas 
à governança e aos valores organizacionais foram 
mencionadas em todas as oficinas. Os participantes da 
oficina no Brasil deram maior prioridade às práticas e 
aos relatórios de gênero referentes a esta área.

Mulheres na gerência 

Foi considerado fácil coletar e relatar informações 
sobre diversidade de gêneros nas diretorias das 
organizações.

“Precisamos de fatores mensu-
ráveis concretos, precisamos 
aumentar a prestação de contas 
em nível da alta gerência, e 
algum dia deverá haver uma 
ficha de avaliação (scorecard) de 
sustentabilidade que os investi-

dores vejam como um parâmetro fundamental para 
a tomada de decisões.”  

Srimathi Shivashankar, Infosys, Índia 

 
Os participantes das oficinas enfatizaram a necessi-
dade de colocar informações sobre diversidade de 
gêneros nas diretorias em contexto nos relatórios 
de sustentabilidade. Enfatizaram, por exemplo, que 
uma organização com baixa representação feminina 
na sua diretoria deve fornecer informações sobre 
os desafios enfrentados ao contratar mulheres para 
cargos de diretoria e as medidas tomadas para 
reduzir estes desafios. 

Caixa 2.1. Exemplo de relatório de frequência 
às oficinas sobre Diversidade de Gêneros e 
Número-Alvo de Gerentes Mulheres

No seu Relatório de Sustentabilidade de 2009, a 
Daimler, um fabricante alemão de automóveis, 
fornece informações narrativas sobre o número 
de gerentes que participaram das suas oficinas 
sobre gestão da diversidade e sobre a Lei 
Alemã de Tratamento Igualitário Geral (AGG) 
como parte de sua iniciativa para aumentar a 
proporção de mulheres em cargos gerenciais. 
Entre outros elementos relatados, eles fornecem 
a sua porcentagem-alvo de altas gerentes do 
sexo feminino em 2020 em comparação com a 
atual proporção.

Fonte: http://sustainability2009.daimler.com/reports/ 
daimler/annual/2009/nb/English/0/sustainability-
report-2009.html. 
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A proporção de mulheres em cargos gerenciais 
também foi mencionada pelos participantes das 
oficinas como uma expectativa para os relatórios. 
Neste contexto, um ponto importante levantado foi 
que um título ou cargo não reflete necessariamente 
o grau de influência de um homem ou de uma 
mulher dentro de uma organização. Dados desagre-
gados por gênero sobre funções estratégicas versus 
funções administrativas abordariam algumas das 
preocupações dos participantes das oficinas nesse 
sentido. Os participantes das oficinas manifestaram 
a importância de informações contextuais sobre 
diversidade na gerência. O indicador sugerido para 
medir o desempenho nesta área é a classificação 
percentual por gênero dos cinco executivos mais 
bem pagos na organização, conforme definido em 
seus relatórios anuais. Em alguns locais, parece que 
isso é utilizado como um indicador-padrão. 

Cultura e valores organizacionais

A cultura e os valores organizacionais podem  
influenciar se as mulheres têm disposição e  
capacidade para trabalhar na alta gerência ou 
em cargos na diretoria. Longas horas de trabalho 
e a tendência de as reuniões importantes serem 
marcadas para após o fim do período normal de 
trabalho foram identificadas como obstáculos à 
promoção das mulheres a esses cargos.  
Os participantes das oficinas indicaram que estes 
desafios também impactam os homens, mas houve 
uma opinião compartilhada de que as mulheres são 
mais afetadas que os homens neste sentido.

Os participantes das oficinas manifestaram sua 
expectativa de que as organizações relatoras 
tenham uma política de gênero e um plano de igual-
dade formal por toda a organização ou um plano 
estratégico organizacional mais geral que integre 
a igualdade de gêneros, e atribuem a esta questão 
a responsabilidade pelo progresso, monitorando 
tal progresso através da coleta de dados sobre a 
igualdade de gêneros. A presença ou ausência de 
tal política, plano e monitoramento foi considerada 
uma indicação do compromisso de uma orga-
nização para com a igualdade de gêneros. Foram 
considerados um reflexo do reconhecimento, por 
parte de uma organização, da importância de inte-
grar a igualdade de gêneros especialmente dentro 
do ambiente de trabalho, mas fora dele também. 
Além disso, foi salientado que é importante que 
as organizações integrem considerações sobre 
igualdade de gêneros a todas as outras políticas 
organizacionais e práticas comerciais.

Há pouca utilidade em ter políticas em vigor se 
os empregados são tiverem conhecimento da sua 
existência, segundo os participantes das oficinas. 
Por isso, os participantes das oficinas sugeriram que 
as organizações realizem oficinas para aumentar a 
conscientização e a sensibilidade sobre gênero e 
talvez incorporar essas oficinas aos programas de 
iniciação para novos funcionários.

Os participantes das oficinas esperavam que os 
relatores de sustentabilidade incluíssem uma 
descrição da sua política, plano e desempenho 
relativos à igualdade de gênero em seus relatórios. 
Essa descrição deveria explicar como a política e o 
plano foram desenvolvidos, incluindo informações 
sobre o processo de consulta às partes interes-
sadas, a base para a identificação e seleção das 
partes interessadas consultadas sobre a questão 
nos diferentes locais operacionais da organização, 
bem como as principais preocupações e questões 
levantadas pelos interessados durante a consulta. 
Enfatizaram que é importante que as organizações 
relatoras, especialmente multinacionais, considerem 
como as preocupações de gênero das partes interes-
sadas podem ser diferentes em locais operacionais 
em países distintos do país de origem. Finalmente, os 
participantes das oficinas incentivaram as organiza-
ções a relatar o seu desempenho a respeito de seus 
planos de igualdade de gênero, incluindo informa-
ções sobre o que funcionou e sobre o que talvez 
precisem fazer a seguir.

 
Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3

Um indicador essencial da GRI relacionado à •	
diversidade e à igualdade de oportunidades na 
estrutura de governança de uma organização é 
o LA13: composição dos órgãos de governança 
e classificação de empregados por categoria de 
acordo com gênero, faixa etária, adesão a um 
grupo minoritário e outros indicadores de  
diversidade.

As seções 4.1-4.10 das Diretrizes G3 dizem  •	
respeito à estrutura de governança e aos  
compromissos para com iniciativas externas  
que a organização apoia ou aprova.
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Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Garantir a importância de 
integrar a igualdade de gêneros

Descrição do plano e da 
política de igualdade de 
gêneros

Promover diversidade entre os 
membros da diretoria

Classificação por 
gênero da diretoria da 
organização

Promover diversidade e 
igualdade na gerência

Número e % de cargos 
gerenciais por gênero

Classificação percentual 
por gênero dos cinco 
executivos mais bem 
remunerados

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

Caixa 2.2. Lei norueguesa sobre diversidade de gêneros nas diretorias

A Noruega tem uma longa tradição de integração das questões de gêneros e já implantou muitos 
mecanismos de promoção da igualdade de gêneros em nível nacional. Em 2002, por exemplo, o governo 
norueguês introduziu exigências legais tanto para empresas estatais quanto para empresas privadas 
para garantir uma representação mínima de 40% de cada sexo em suas diretorias. Embora este método 
seja amplamente debatido, sem dúvida ele abriu as portas das salas das diretorias para mais mulheres 
e, portanto, contribuiu para a integração dos sexos. O trabalho da Noruega na área da igualdade de 
gêneros também levou a resultados para além da sala de reuniões das diretorias. Em uma pesquisa 
realizada em 2008 pelo Fórum Econômico Mundial em 130 países ao redor do mundo, a Noruega foi a 
líder em eliminar a diferença entre os sexos segundo vários indicadores sociais, econômicos e políticos 
em nível nacional.a

a. Fonte: Fórum Econômico Mundial. 2008. O Relatório Global sobre as Diferenças de Gênero. Genebra: WEF. Disponível em 
http:www.weforum.org/ pdf/gendergap/report2008.pdf

Exemplos de medidas adicionais 

A tabela a seguir inclui ideias para outras medidas 
de desempenho relativas à igualdade de gêneros 
e governança e valores organizacionais sugeridas 
pelas partes interessadas durante a consulta para 
esta publicação. 

Tabela 2.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros em governança  
e valores organizacionais
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Níveis ocupacionais Homem Mulher Branco Cidadãos 
Estrangeiros

Total

A C I A C I Homem Mulher Homem Mulher

Alta gerência

Especialistas profissionalmente qualificados e 
experientes e gerência intermediária

Trabalhadores técnica e academicamente 
qualificados, gerência júnior e supervisores, 
chefes de seção e superintendentes

Tomada de decisão semiqualificada e 
discricionária

Tomada de decisão não qualificada e definida

Total permanente

Funcionários não-permanentes

Total geral

Funcionários portadores de deficiência

Caixa 2.3. Exemplo de relatório sobre a classificação dos gêneros na força de trabalho

A Woolworths, uma sociedade controladora de investimentos sul-africana com uma cadeia de lojas de varejo  
e de produtos de serviços financeiros, apresentou o perfil da sua força de trabalho usando a seguinte tabela  
no seu relatório de sustentabilidade de 2008.

OBS.: A = Africano, C = Negro, I = Indiano

Fonte: Woolworths Holdings Limited, África do Sul, 2008 http://www.woolworthsholdings.co.za/investor/annual_reports/ar2008/gbj/transformation.asp. 

OBS.: A desagregação dos dados em função de gênero e raça diz respeito à legislação de capacitação econômica dos negros da África do Sul.

Participantes da oficina no Brasil (fotografadas por Katherine Miles).
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A Wipro, uma empresa indiana de serviços de TI, apresentou os dados estatísticos de seus funcionários 
utilizando a seguinte tabela em seu relatório de sustentabilidade.

Fonte: Wipro, Relatório de Sustentabilidade 2007-08 htpp://wipro.com/investors/pdf_files/wiprosustainability_report.pdf.

2008 2007

Antiguidade Homem Mulher Total Homem Mulher Total

Associados

Intermediário

Sênior

Superior

Total 

2008 2007

Região Homem Mulher Total Homem Mulher Total

Índia

Américas

Europa

Outros

Japão

Total

2008 2007

Faixa etária Homem Mulher Total Homem Mulher Total

<30 anos

de 30 a 50 anos

>50 anos

Total 

Caixa 2.4. Exemplo de relatório sobre a classificação dos gêneros na força de trabalho
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Introdução

Cada vez mais, mais mulheres do que homens 
vêm recebendo diplomas universitários em muitos 
países.31 Esta tendência é acompanhada por uma 
maior participação das mulheres na força de 
trabalho. Segundo a OIT, 1,2 bilhão de mulheres no 
mundo todo trabalharam em 2007 – um aumento 
de 18,4% em relação a 1997 (OIT, 2008).32 No 
entanto, em termos globais, a diferença de gênero 
nos empregos ainda é prevalente e menos mulheres 
participam da força de trabalho formal do que 
homens (OECD, 2008b, p.11).

Na economia global, com projeções estatísticas do 
envelhecimento da população em algumas partes do 
mundo e uma perceptível escassez de trabalhadores 
altamente qualificados na força de trabalho, os  
empregadores estão cada vez mais competindo uns 
com os outros pelos melhores funcionários (OECD, 
2008b, p. 11). Estimular a participação feminina 
na força de trabalho pode criar um grupo maior 
de profissionais a partir do qual os empregadores 
podem contratar. Dentro deste contexto, muitas 
organizações estão concentrando-se na contratação 
e retenção de mulheres na força de trabalho e 
abordando as questões de igualdade de gêneros no 
ambiente de trabalho para aumentar a sua competi-
tividade no mercado. 

Há uma série de razões para a menor participação 
das mulheres na força de trabalho. Nem todas as 
mulheres querem se juntar à força de trabalho e 
muitas escolhem ativamente ficar em casa (Eurostat, 
2006; OIT, 2008). Porém, em muitas circunstâncias 
há obstáculos para a participação das mulheres na 
força de trabalho formal. Tais obstáculos incluem a 
discriminação, atitudes culturais, políticas tributárias 
e, talvez o mais importante, responsabilidades 
familiares conflitantes.33, 34

Além da necessidade de cumprir obrigações 
jurídicas e compromissos internacionais referentes à 
igualdade de gêneros, vários empregadores podem 
valorizar o aumento da igualdade de gêneros 
no ambiente de trabalho por uma variedade de 
motivos diferentes. O argumento comercial para 
fazer isso pode não ser igualmente forte para 
todos os empregadores, mas há uma crescente 
conscientização de que melhorar o equilíbrio entre 
o trabalho e a vida pessoal para todos os trabalha-
dores pode abordar a participação feminina na força 
de trabalho de modo geral e questões de igualdade 
no ambiente de trabalho tanto para pais como para 
mães, de forma específica (OECD, 2007). 

 
Tendências

As pesquisas indicam que os custos associados à 
rotatividade de pessoal são significativos e têm 
amplas consequências.35 A capacidade das orga-
nizações de reduzir as taxas de faltas e rotatividade 
de pessoal tem sido, em parte, atribuída à implan-
tação de iniciativas de igualdade e diversidade 
(Equality Authority, Irlanda, 2007). Segundo 
uma pesquisa publicada em 2009 na American 
Sociological Review, “a diversidade no ambiente 
de trabalho está entre os indicadores mais impor-
tantes do faturamento, número de clientes e 
rentabilidade de uma empresa… As organizações 
com os menores índices de diversidade de gêneros 
tiveram um faturamento médio de US$ 45,2 
milhões, em comparação com médias de US$ 644,3 
milhões para as empresas com maior diversidade 
de gêneros, e as empresas com os maiores níveis 
de diversidade de gênero relataram uma média de 
15.000 clientes a mais do que as organizações com 
os menores níveis de diversidade de gênero.”36

Igualdade de Gêneros no Ambiente de Trabalho

31  Por exemplo, em países da OECD (OECD 2008b, p. 44), e na Europa, as mulheres respondem por 55% da população com nível superior (McKinsey 2007). 

32 No mesmo período, o emprego feminino dentro da União Europeia aumentou de 51,8% para 58,3%, estando agora próximo da meta da União Europeia de 

60% até 2010 (Comissão das Comunidades Europeias 2009). A taxa média de participação da mão-de-obra feminina já é de 60% dentro da OECD.

33  As principais razões por trás da taxa relativamente baixa da participação feminina no Japão, segundo a Goldman Sachs (2005, p. 7) incluem: creches e 

jardins de infância insuficientes, obstáculos tributários, foco inadequado dos setores privado e público sobre a diversidade, e leis de imigração rígidas.

34  As necessidades de assistência a crianças e idosos, em especial, são responsabilidades geralmente desempenhadas por mulheres, e podem explicar por que 

as mulheres trabalham meio-período ou não trabalham (OECD 2004a; Eurostat 2006). A falta de creches acessíveis financeiramente, a ausência de opções 

de licença parental para os homens em muitos páises, e a falta de empregos de meio-período que paguem o suficiente são comumente citados como 

importantes fatores que afetam a participação das mulheres na força de trabalho.

35  Segundo pesquisa realizada nos EUA, o custo relatado da rotatividade para uma empresa pode atingir 30 a 50% do salário anual para funcionários em início de 

carreira, 150% do salário anual para funcionários de nível intermediário, e até 400% do salário anual de funcionários especializados de alto nível (Blake 2006, p. 13).

36  Relatado em Diversity Executive, “Research Links Diversity with Increased Sales Revenues, Profts and Customers,” 03 de abril de 2009, http://www.diversity-

executive.com/article.php?article=589
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Quando os empregadores têm bons funcionários, eles 
querem conservá-los e foi comprovado que políticas 
flexíveis de trabalho tanto atraem quanto conservam 
os grandes talentos de ambos os sexos. Um estudo 
realizado na Michigan State University constatou que 
as empresas que permitem horários flexíveis e cargas 
de trabalho reduzidas apresentam menor rotatividade 
de pessoal e despesas reduzidas. Há também evidên-
cias para sugerir que ajudar as pessoas a conciliar 
trabalho e vida familiar ajuda a inclusão social, diminu-
indo o risco de pobreza.37 Além disso, um estudo de 
caso de 2006 da Harvard Business Review demonstrou 
que os trabalhadores mais felizes têm a probabilidade 
de apresentar atitudes profissionais mais positivas, o 
que, por sua vez, aumenta a satisfação dos clientes, 
resultando em efeitos positivos no faturamento da 
empresa (Rucci, Kirn e Quinn, 1998). 

 
“Acreditamos que melhorar 
as práticas e o desempenho 
de gênero faz sentido não só 
do ponto de vista da justiça 
social, mas também do ponto 
de vista financeiro, já que isso 
pode contribuir para um melhor 

desempenho da empresa em termos de lucros.”

Amy Augustine, Calvert Asset Management  
Company, Inc., Estados Unidos 

Os empregadores estão indo além de suas obrigações 
legais para fornecer políticas favoráveis à família, creches 
e um ambiente de trabalho sensível à questão de gênero 
para reforçar a participação feminina na força de trabalho. 
Estudos recentes reconhecem uma ligação entre estas 
medidas e sucesso empresarial de longo prazo. Esses 
planos podem trazer benefícios tanto para empregadores 
quanto para empregados. De acordo com o National 
Child Care Information Center,  “as dificuldades em obter 
serviços de creche que levam a ausências dos trabalha-
dores custam às empresas US$ 3 bilhões anualmente nos 
Estados Unidos. 54% dos empregadores relatam que os 
serviços de creche tiveram um impacto positivo sobre o 

absentismo, reduzindo as faltas ao trabalho de 20 a 30%”.38

Resolver a persistente diferença salarial entre os gêneros no 
ambiente de trabalho não só cumpre o compromisso de 
uma organização para com as convenções internacionais 
que estabelecem o estatuto de igualdade de remuneração, 
mas também pode aumentar a motivação e a retenção dos 
funcionários em um mercado competitivo.  
Frequentemente, a desigualdade salarial é considerada 
uma das formas mais comuns de discriminação entre 
homens e mulheres, embora o tamanho da diferença 
salarial possa variar entre países e setores.39 Segundo 
pesquisas recentes feitas pela Confederação Internacional 
de Sindicatos (ITUC), a disparidade salarial global entre 
gêneros é maior do que se pensava anteriormente. Com 
base nos resultados de uma pesquisa de 2008 utilizando 
dados recolhidos pelo WageIndicator40 de cerca de 300.000 
homens e mulheres em 20 países, o estudo do ITUC sugere 
que as mulheres no mundo todo estão sendo pagas 22% 
menos que os homens.41 Uma pesquisa utilizando dados 
censitários dos EUA do ano 2000 concluiu que a equidade 
salarial era melhor em empresas com as mulheres na alta 
gerência (Cohen e Huffman, 2007). Vários kits de ferra-
mentas baseados na web visam ajudar os empregadores 
a compreender melhor e enfrentar a disparidade salarial 
entre os gêneros no local de trabalho.42

Dentro da estrutura das Diretrizes da OECD para 
Empresas Multinacionais (OECD, 2008c), espera-se 
que as organizações promovam oportunidades 
iguais para homens e mulheres com ênfase especial 
na igualdade de critérios de seleção, remuneração, 
promoção e igualdade de aplicação desses critérios. 
As organizações também são orientadas a evitar a 
discriminação ou demissões por motivos de casa-
mento, gravidez ou paternidade/maternidade. Uma 
revisão dessas diretrizes em 2000 comprometeu 
cada país aderente a nomear uma pessoa como um 
“ponto de contato nacional” (PCN) para promover 
as diretrizes e administrar as queixas relativas às 
empresas registradas naquele país ou atuando a 
partir daquele país. Os PCNs fazem isso facilitando 
o diálogo e a mediação entre as partes. Se o PCN 
considerar que uma empresa violou as diretrizes, 
ele ou ela emitirá uma declaração descrevendo 

37   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0635:EN:NOT Na área da inclusão social, a UE criou um claro consenso sobre os seguintes 

desafios-chave: 1) erradicar a pobreza infantil através da ruptura do círculo vicioso da herança intergeracional; 2) tornar os mercados de trabalho verdadeiramente inclusivos; 

3) garantir habitação decente para todos; 4) superar a discriminação e aumentar a integração de pessoas portadoras de deficiências, minorias étnicas e imigrantes; e 5) 

buscar resolver a exclusão financeira e o endividamento excessivo (ver http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=437&langId=en para obter mais informações).

38  National Child Care Information Center, “Employer-Supported Child Care,” http://www.nncc.org/EO/nccic.employercc.doc.pdf.

39  Ver, por exemplo, um relatório da Catalyst (2008) que concluiu que em 2005 as mulheres que trabalharam em período integral receberam 77% do valor recebido pelos 

homens. Alguns afirmam que a diferença salarial pode ser explicada, em grande parte, por outros fatores que não a discriminação, enquanto outros afirmam o contrário.

40  WageIndicator é uma pesquisa salarial auto-relatada pela Internet, através da qual as pessoas podem comparar o seu salário em relação ao de outras com empregos 

similares.

41  Ver ITUC 2009.

42  Ver, por exemplo, o Kit de Ferramentas do Empregador, do Conselho Executivo de New Brunswick, no Canadá, ou a pesquisa salarial online “WageIndicator”.
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a violação e fazendo recomendações à empresa 
sobre como fazer com que suas práticas entrem em 
conformidade com as diretrizes no futuro. Ainda 
assim, deve-se observar que o número de questões 
de discriminação de gênero levantado por PCNs não é 
relatado externamente, nem são as empresas obrigadas 
a envolver os PCNs ou fornecer relatórios a esses.

O relatório da ITUC [Confederação Internacional dos 
Sindicatos] (2009) sobre tendências do mercado de 
trabalho global argumentava que a filiação sindical 
tem uma influência positiva sobre a igualdade salarial: 
a disparidade entre o salário de homens e mulheres 
é menor para os funcionários que são sindicalizados 
em comparação com os trabalhadores que não são. 
Segundo o relatório, este é o caso principalmente 
quando há um representante sindical no ambiente  
de trabalho.

As empresas estão cada vez mais implantando 
programas e práticas que abordam os obstáculos ao 
avanço das mulheres dentro do ambiente de trabalho, 
que podem ser significativos e são  
frequentemente generalizados. Um estudo de 2004 
feito pela Catalyst43 constatou que as executivas 
corporativas nos Estados Unidos têm muito mais 
probabilidade do que os executivos de citar fatores 
relacionados à cultura e ao ambiente de trabalho 
como sendo obstáculos ao seu avanço em uma 
empresa. Quase a metade das mulheres citou a 
exclusão das redes informais de comunicação, 
estereótipos com base em gênero e uma falta de 
modelos de referência como obstáculos à sua carreira. 

Mentoria é uma ferramenta que tem sido ampla-
mente adotada para promover o desenvolvimento 
das mulheres no ambiente de trabalho. Um estudo 
acadêmico na Austrália indicou que os programas em 
que os homens atuam como mentores das mulheres 
podem servir para aumentar a conscientização de 
gênero dos homens no ambiente de trabalho e, 
portanto, afetar positivamente a mudança organiza-
cional (de Vries, Webb e Eveline, 2006). 

Implantação e prática

As seguintes políticas, iniciativas e atividades podem 
ajudar a facilitar o objetivo de igualdade de gêneros no 
ambiente de trabalho:44

Garantir salários, horários e benefícios justos  •	
e comparáveis, inclusive benefícios de  
aposentadoria, para funções comparáveis,  
independentemente de gênero. Fazer análises 
periódicas de remuneração justa.45 

Realizar campanhas de contratação e retenção de •	
pessoal direcionadas às mulheres e aos homens. 

Garantir que tanto homens quanto mulheres •	
participem de painéis de recrutamento.

Incentivar o emprego de mulheres e homens em •	
profissões que normalmente não são considera-
das “típicas” para o seu gênero.

43  Ver Catalyst (2004) “Women and Men in U.S. Corporate Leadership: Same Workplace, Diferent Realities” em http://www.catalyst.org/ fle/74/women%20and%20men%20

in%20u.s.%20corporate%20leadership%20same%20workplace,%20diferent%20realities.pdf.

44  Alguns dos itens listados abaixo também retiram subsídios dos Princípios Femininos da Calvert http://www.calvert.com/nrc/literature/documents/4978.pdf.

45  Ver, por exemplo, o Kit de Ferramentas do Empregador, do Conselho Executivo de New Brunswick, no Canadá, disponível em: http://www.gnb.ca/0012/Wo-mens-Issues/

wg-es/toolkit-e.asp. Outro kit de ferramentas desse tipo, disponível em http://www.wageindicator.org, é uma pesquisa salarial online que abrange quase 400 mil respon-

dentes em 12 países.

2007 2008

Nº de pessoas deixando a empresa

Classificação por gênero das pessoas 
que estão deixando a empresa

Mulheres

Homens

Caixa 3.1. Exemplo de relatório sobre rotatividade por gênero

A Agbar, uma companhia de água espanhola, apresenta dados desagregados por gênero quanto à rotatividade  
de pessoal no seu relatório de sustentabilidade de 2008, utilizando a tabela abaixo:

Fonte: Agbar http://www.agbar.es/Informes/2008/irc_2/download/magazine.pdf.
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Proporcionar oportunidades de desenvolvimento •	
profissional, tais como redes formais ou informais 
de contatos profissionais, atividades de desen-
volvimento de clientes e oportunidades iguais 
de mentoria que incluam mulheres e homens em 
todos os níveis, inclusive aquelas mulheres que 
trabalham em áreas não tradicionais.

Implantar ações concretas e verificáveis que •	
promovam o equilíbrio entre trabalho e vida 
privada, tais como opções de trabalho flexível, 
licença familiar, assistência a dependentes, pro-
gramas de bem-estar e oportunidades para saída 
e reingresso da força de trabalho. Permitir que os 
funcionários se afastem do trabalho para partos, 
licença parental e responsabilidades familiares. 

Dar folga aos funcionários que precisarem de as-•	
sistência médica ou de tratamento, para si ou seus 
dependentes, inclusive em casos de planejamento 
familiar, aconselhamento e saúde reprodutiva, e 
apoiar oportunidades de retorno deles a cargos 
com igualdade de remuneração e status em caso 
de problemas de saúde.

Proibir a discriminação baseada na situação conju-•	
gal, parental ou sexual ao tomar decisões em 
matéria de emprego ou promoção.

Considerar apoiar o acesso a creches, seja através •	
do fornecimento de serviços de creche ou 
fornecendo informações e recursos sobre esses 
serviços.

Proporcionar proteção contra a exposição a •	
produtos químicos tóxicos ou perigosos no am-
biente de trabalho, especialmente quando essas 
substâncias tiverem efeitos adversos conhecidos 
ou suspeitos sobre a saúde de homens e  

mulheres, inclusive sobre a saúde reprodutiva 
deles.

Proibir e impedir todas as formas de violência no •	
ambiente de trabalho, inclusive verbal e física, ou 
assédio sexual. Fornecer informações sobre vio-
lência contra as mulheres para os funcionários.

Implantar iniciativas para garantir a segurança •	
das trabalhadoras no ambiente de trabalho, bem 
como durante o deslocamento para o ambiente 
de trabalho e durante a volta para casa e em 
questões relacionadas à empresa.

Garantir a existência de banheiros separados e, •	
quando necessário, vestiários para funcionários e 
funcionárias. 

Implantar políticas que proíbam explicitamente a •	
utilização da indústria pornográfica no entreteni-
mento/socialização de funcionários ou clientes.46

 
O que as partes interessadas disseram

Segundo os participantes das oficinas consultados, 
as iniciativas de igualdade de gêneros começam 
“em casa”. Os participantes em todas as localidades 
das oficinas, com exceção do Brasil, enfatizaram de 
maneira esmagadora a igualdade de gêneros no 
ambiente de trabalho. Isso também foi considerado 
prioridade pelos entrevistados na pesquisa. No 
Brasil, as questões de igualdade de gêneros no 
local de trabalho ficaram em segundo lugar atrás 
da igualdade de gêneros em governança e valores 
organizacionais. As principais questões relativas ao 
ambiente de trabalho levantadas em cada oficina 
são detalhadas a seguir.

46  Consulte The Fawcett Society, 2009. “Corporate Sexism: The Sex Industry’s Infltration of the Modern Workplace” em http://www. 
fawcettsociety.org.uk/documents/Corporate%20Sexism.pdf.pdf.

Categoria 2004 2005 2006 2007 2008

Parto/maternidade Taxa de utilização da licença-maternidade (%)

Usuários da licença-maternidade (pessoa)

Taxa de retorno ao trabalho após a licença-
maternidade (%)

Usuários da licença para cuidar do bebê (pessoa)

Taxa de utilização da licença para cuidar do bebê (%)

Caixa 3.2. Exemplo de relatório sobre as estatísticas de licença-maternidade

Yuhan Kimberly, um fabricante coreano, apresentou seus dados estatísticos sobre licença-
maternidade em uma tabela como segue no seu relatório de sustentabilidade de 2008:36

Fonte: Yuhan Kimberly http://www.unglobalcompact.org/data/ungc_cops_resources/68CFA066-ABEF-40E6-BDC5-
19CD2A4F19E7/COP.pdf.
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Canal para mulheres na gerência 

A diversidade de gêneros na gerência foi uma das 
principais prioridades para os participantes de todas 
as oficinas de consulta e eles consideraram que ela 
tem pontos comuns com as questões de gover-
nança e valores. Os participantes manifestaram que, 
para atingir a diversidade de gêneros em cargos da 
alta gerência e da diretoria, é imprescindível que 
qualquer organização garanta que esta diversidade 
também esteja presente nos níveis mais baixos de 
emprego para criar um canal de mulheres qualifi-
cadas para promoção futura. 

Foi sugerido que, dentro dos seus relatórios de 
sustentabilidade, as organizações devem considerar 
refletir sobre os fatores contextuais que podem 
influenciar ou afetar os números apresentados. 
Por exemplo, se houver um número elevado de 
mulheres gerentes em uma empresa, isso é resul-
tado da empresa estar em um setor dominado 
por mulheres? As gerentes estão amplamente 
distribuídas entre funções ou cargos administrativos 
menos qualificados que têm menos controle sobre 
os recursos?

Remuneração e benefícios

Foi veementemente afirmado que os empregadores 
deveriam, dentro da estrutura internacional dos 
direitos do trabalhador, pagar aos funcionários 
salários iguais por trabalho de mesmo valor, a 
despeito do gênero. Espera-se que as organizações 
sigam este princípio, garantam a existência de 
processos de due diligence a respeito desta questão, 
e implantem medidas compensatórias quando se 
verificar a existência de uma discrepância salarial 
entre homens e mulheres. 

Os participantes das oficinas expressaram a opinião 
de que é do interesse das organizações monitorar 
a disparidade salarial, visto que elas enfrentam 
riscos à sua reputação e desafios jurídicos com base 
na discriminação se houver um desequilíbrio. Eles 
também descreveram a questão da igualdade de 
remuneração para a retenção de candidatos qualifi-
cados no mercado de trabalho. Os participantes na 
oficina do Brasil levantaram a preocupação de que 
os benefícios de saúde, tais como seguro, não são 
oferecidos universalmente de forma igualitária para 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Tabela 3.1. Questões levantadas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África do 
Sul

Brasil Índia EUA

Participação dos funcionários e funcionárias na 
conscientização sobre gênero



O atual canal da organização em termos de 
profissionais mulheres, onde buscá-las para 
promoções ao nível gerencial

    

Remuneração e benefícios iguais (inclusive planos 
médicos)

  

Contratação e retenção de mulheres    
Rotatividade de pessoal 
Condições de trabalho, inclusive horários de 
trabalho flexíveis

   

Treinamento e desenvolvimento (oportunidades 
iguais de progressão na carreira para mulheres e 
homens)

  

Licença-maternidade, paternidade e parental   
Equipamentos de proteção pessoal e instalações 
para as mulheres (ex.: banheiros e vestiários)

   

Saúde e segurança, inclusive medidas contra 
assédio sexual e violência contra as mulheres

   

Educação/Prevenção de HIV/AIDS no ambiente 
de trabalho



Representação sindical  
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Critérios objetivos de avaliação do desempenho 
foram recomendados pelos participantes como 
uma forma de limitar a influência dos preconceitos 
conscientes e inconscientes dos avaliadores, já 
que a remuneração é frequentemente baseada em 
avaliações do desempenho. 

Foi salientado que os relatores devem fornecer infor-
mações de acordo com os atuais indicadores GRI de 
trabalho referentes à remuneração e benefícios. Se 
essas informações ainda não estiverem contidas no 
relatório de sustentabilidade de uma organização, 
os participantes das oficinas sugeriram que os 
relatores indiquem os motivos da sua exclusão  
e expliquem que medidas estão sendo tomadas 
para garantir que elas possam ser incluídas nos 
próximos anos.

Foi expresso interesse em que os relatores de 
sustentabilidade incluam informações sobre a sua 
conformidade às estipulações de gênero, encon-
tradas em instrumentos e leis nacionais, regionais 
e internacionais de direitos humanos, bem como 
sobre o que as suas organizações oferecem além  
do que é exigido pelos regulamentos.

Contratação 

Eliminar a discriminação de gênero no processo de 
contratação foi uma prioridade clara para os partici-
pantes das oficinas. Uma preocupação fundamental 
era saber se as organizações relatoras têm políticas e 
práticas em vigor para evitar a discriminação baseada 
em gênero durante esse processo. Perguntas dos 
empregadores referentes ao casamento dos candi-
datos e intenções de ter filhos, são, segundo alguns 
dos interessados, ainda comuns na Índia, com base 
em ideias preconcebidas de que uma mulher só está 
interessada em trabalhar até que ela case ou tenha 
seu primeiro filho. 

“Cada vez mais as mulheres 
estão se conscientizando e 
preferem trabalhar em empresas 
que sejam sensíveis à questão de 
gênero.” 
Gayatri Paul, DFL Ltd., Índia

Se há um desequilíbrio entre o número de mulheres 
e homens contratados, foi sugerido que os relatores 
de sustentabilidade incluam uma análise do motivo 
para isso. Será que é porque há falta de mulheres ou 
de homens qualificados para preencher uma função 
específica? Se assim for, a organização está tomando 
alguma iniciativa para aumentar o número de 
candidatos do sexo sub-representado no canal? As 
autoridades nacionais, ONGs e outras organizações 
que trabalham com contratação e com questões de 
gênero foram sugeridas como fontes de aconselha-
mento e apoio para a implantação de campanhas de 
contratação específicas a um gênero ou reforçar a 
contratação de um determinado gênero. 

Retenção

Os participantes das oficinas manifestaram a  
expectativa de que os empregadores tomem inicia-
tivas para melhorar a retenção de empregados de 
um gênero que esteja sub-representado na sua força 
de trabalho. Afirmaram que as mulheres são mais 
frequentemente o gênero sub-representado porque 
elas tipicamente precisam equilibrar as exigências 
da casa e do trabalho ao criar uma família. Foi 
sugerido que os relatores de  
sustentabilidade incluam informações sobre a 
rotatividade de funcionários desagregadas por sexo, 
a fim de garantir a retenção de funcionários  
qualificados de forma igualitária.

Fonte: http://www.bradescori.com.br/uploads/conteudo/24114/RS2008_ing2.pdf.

Classificação 2006 2007 2008

Diretoria % % %

Gerentes % % %

Supervisores/ Técnicos % % %

Funcionários administrativos % % %

Funcionários operacionais % % %

Caixa 3.3. Exemplo de relatório sobre a disparidade salarial por gênero

Banco Bradesco, um banco brasileiro, informou a sua proporção salarial de homens/mulheres usando a 
seguinte tabela no seu relatório de sustentabilidade de 2008. Os percentuais que eles apresentaram foram os 
percentuais que as mulheres naquela classificação funcional ganharam em comparação com seus colegas do 
sexo masculino naquele ano.
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Treinamento, desenvolvimento & progressão na carreira

Os participantes das oficinas manifestaram a 
expectativa de que as organizações considerem 
a igualdade de gêneros em termos de acesso a 
oportunidades de treinamento no ambiente de 
trabalho, de desenvolvimento e de progressão na 
carreira, e também de meios para alcançar diversi-
dade de gêneros na gerência. As partes interessadas 
indicaram que planos internos de progressão na 
carreira podem ser úteis para promover oportuni-
dades iguais para que homens e mulheres criem 
mobilidade na carreira. 

O papel da mentoria, especialmente para as 
mulheres, foi destacado pelos participantes das 
oficinas. Enfatizaram a necessidade de modelos de 
referência femininos, particularmente em contextos 
nos quais as mulheres tradicionalmente não têm tido 
um papel ativo na força de trabalho, para melhorar a 
contratação e a retenção de mulheres e para apoiar o 
desenvolvimento e a promoção profissional destas.

Muitos daqueles consultados queriam que os relatórios 
de sustentabilidade incluíssem informações sobre 
as iniciativas da gerência para promover a igualdade 
de representação no local de trabalho, bem como os 
percentuais de promoções por gênero nas principais 
categorias funcionais da organização. Eles também 
queriam que as empresas divulgassem estatísticas 
sobre o percentual de empregados que recebem  
avaliações periódicas de desempenho e desenvolvi-
mento profissional e dados desagregados por gênero 
sobre a relação entre pedidos de emprego e novos 
contratos.

Equilíbrio entre trabalho e vida privada e horários de 
trabalho flexíveis

Os participantes das oficinas frisaram a importância 
de as organizações realizarem ações concretas e 
verificáveis no sentido de implantar e promover 
horários de trabalho flexíveis e outras políticas e 
práticas favoráveis à família. Estas iniciativas foram 

consideradas valiosas para garantir a retenção de 
pessoal qualificado. O horário de trabalho flexível 
é de preocupação especial, mas não exclusiva, 
daqueles com compromissos familiares, seja cuidar 
de um filho pequeno ou de parentes mais velhos, de 
acordo com as pessoas consultadas. 

Os relatores de sustentabilidade foram estimulados 
a incluir detalhes sobre a sua política de horários 
flexíveis, dados sobre o número de interessados, e 
informações contextualizantes sobre a cultura  
organizacional ou outros fatores que afetem a 
utilização da política. Foi considerado que a  
consideração objetiva e rápida das solicitações 
dos trabalhadores para ajustes nos seus planos 
de trabalho pode permitir que as organizações 
contribuam significativamente para o avanço da 
igualdade de gêneros.

Licença-maternidade, paternidade e parental

Alguns participantes masculinos das oficinas falaram 
sobre a pressão que eles sofrem após o nascimento 
de um filho por serem o arrimo de família, quando, 
na realidade, eles gostariam de desempenhar um 
papel maior na vida familiar. Eles alegaram que 
também há discriminação contra os homens por 
parte dos empregadores e da legislação no sentido 
do direito deles à licença parental em comparação 
com as mulheres. Além disso, alguns expressaram a 
opinião de que os homens são geralmente menos 
incentivados a aproveitar os benefícios da licença 
parental quando eles existem, apontando normas 
sociais e valores dos empregadores como fatores 
explicativos. 

Ficou acordado que, embora existam algumas razões 
biológicas e de saúde que explicam por que uma 
nova mãe precisa de folga do trabalho imediatamente 
após o parto, além deste tempo, os novos pais e mães 
deveriam ter licença parental igual por motivos de 
igualdade de gêneros. Foi dito que considerar uma 
política assim pode promover uma mudança nas 
normas sociais. 

Caixa 3.4. A lei islandesa sobre licença maternidade/paternidade e parental 

Em 2000, a licença parental prevista pela lei islandesa foi prorrogada de seis para nove meses. Os pais que são 
ativos no mercado de trabalho recebem 80% dos seus salários médios durante a licença. Os pagamentos vêm 
de um fundo específico, financiado por um imposto de seguro. A licença é distribuída de modo que pais e mães 
recebam três meses de licença cada, e os pais recebem três meses adicionais para dividir como quiserem. 

De acordo com um estudo realizado por Gíslason (2007), a lei foi bem recebida pela sociedade. Cerca de 90% dos 
pais exercem o seu direito de tirar a licença, utilizando, em média, 97 dias, enquanto as mães utilizam uma média 
de 180 dias. Isso sugere que mais pais do que nunca estejam ativos em cuidar de seus filhos pequenos. Também 
já foi referido que a lei nivelou a situação de homens e mulheres no mercado de trabalho na Islândia. Além disso, a 
taxa de fertilidade aumentou como consequência destas mudanças e agora está em 2,1 filhos por mulher.
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Em termos dos dados a serem incluídos nos 
relatórios de sustentabilidade, aqueles consultados 
manifestaram interesse nas taxas de utilização reais 
e percentuais, discriminadas por sexo e por grau, 
da licença parental, conforme previsto na legislação 
nacional em alguns países. Detalhes adicionais sobre 
qualquer licença parental fornecida aos empregados 
pelas organizações também foram de interesse, bem 
como informação sobre quais iniciativas as organiza-
ções possuem para incentivar tanto funcionários 
quanto funcionárias a tirar a licença à qual eles têm 
direito. Finalmente, os participantes das oficinas 
também sugeriram a inclusão de dados sobre as 
taxas de retorno, por gênero, da licença parental.

Acesso a creches

A questão das creches foi citada como um fator 
importante para o equilíbrio entre o trabalho e a 
vida privada de funcionários de ambos os sexos. 
Os participantes das consultas manifestaram 
uma expectativa de que grandes empregadores 
forneçam apoio financeiro para serviços de creche, 
informações ou recursos para ajudar os empregados 
a obter esses serviços em outro lugar. 

Foi sugerido que os relatórios de sustentabilidade 
devem abordar se a organização oferece programas 
e instalações de creche e se isso é exigido por lei. Os 
participantes das oficinas incentivaram as organiza-
ções a relatar a porcentagem de funcionários que 
usufruem desses programas, classificada por gênero. 
A análise desses números pode ser auxiliada por 
informações contextuais, tal como a dependência 
do grupo de funcionários pré ou pós-idade fértil, 
bem como quaisquer requisitos regulatórios 
pertinentes.

Equipamentos e instalações

Os participantes das oficinas levantaram preocu-
pações quanto ao fornecimento de equipamentos 
e instalações às vezes insensível ao gênero (inclu-
sive equipamentos de proteção pessoal) para os 
empregados. Banheiros separados e vestiários 
tanto para homens quanto para mulheres e salas 
particulares para mães lactantes que precisam 
bombear o leite materno foram identificados pelas 
partes interessadas como fatores importantes para 
promover a igualdade de gêneros no ambiente de 
trabalho. Aqueles consultados disseram que a falta 
desses recursos tem consequências adversas para os 
empregados e podem pôr as funcionárias em perigo 
de assédio sexual ou de lesões físicas. 

Saúde e Segurança dos funcionários 

Os participantes das oficinas consideraram que é 
responsabilidade das organizações relatoras garantir 
um ambiente de trabalho seguro, através da implan-
tação de políticas e práticas para garantir a saúde e 
o bem-estar de todos os empregados, e especifica-
mente das mulheres. Eles manifestaram a expectativa 
de que os empregadores se esforcem para proibir e 
impedir todas as formas de violência no ambiente de 
trabalho, inclusive violência verbal, física e assédio 
sexual. Foi sugerido que a representação feminina 
nos comitês de saúde e segurança no ambiente 
de trabalho pode facilitar o progresso nesta área e 
garantir que considerações específicas a um gênero 
sejam feitas, e que mecanismos eficazes de denúncia 
podem ajudar a diminuir os casos de violência ou 
assédio com base em gênero. Além disso, foi  
considerado que não é suficiente que uma orga-
nização simplesmente tenha uma política em vigor;  
os participantes das oficinas expressaram que a 
política precisa ser divulgada e apoiada por  
programas e iniciativas de conscientização. 

Uma questão que surgiu na África do Sul foi garantir 
que as mulheres grávidas sejam protegidas contra a 
exposição a produtos químicos perigosos no ambiente 
de trabalho para evitar qualquer ameaça à saúde 
reprodutiva delas. Essa necessidade foi considerada 
pertinente a todos os ambientes de trabalho onde 
funcionários ou funcionárias estejam expostos a 
substâncias que podem ter um efeito adverso na saúde 
reprodutiva deles. 

Os participantes das oficinas se mostraram interessados 
em ver, em relatórios de sustentabilidade, dados sobre 
o número de incidentes de assédio sexual relatados no 
ambiente de trabalho, classificado por gênero.

Caixa 3.5. Mecanismos de reclamação dos 
funcionários na Índia

Diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte 
da Índia (no caso de Vishaka e outros contra 
o Estado de Rajasthan, 1997) indicam que 
as empresas devem criar um mecanismo 
de denúncia adequado para a reparação de 
denúncias dos funcionários relativas a assédio 
sexual. Para ser adequado, o mecanismo de 
denúncia deve fornecer, quando necessário, 
uma comissão de denúncias, um conselheiro 
especial ou outro serviço de apoio (Jhingan, 
2008; ver também Desai, 2005).
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Também queriam que uma organização relatora 
possuísse um mecanismo de denúncia implantado. 
Além disso, estavam interessados nas estatísticas 
desagregadas por gênero quanto ao número de 
casos de assédio sexual considerados e o número 
de casos resolvidos. O motivo dado para o desejo 
de conhecer tais informações foi que poderiam ser 
úteis para determinar se os mecanismos de denúncia 
existentes são igualmente eficazes para as mulheres 
e os homens. Os participantes das oficinas também 
manifestaram interesse em obter informações sobre a 
porcentagem da força de trabalho total representada 
em comitês conjuntos formais de saúde e segurança 
de gerentes e trabalhadores, bem como dados 
sobre as taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados ao 
trabalho, discriminadas por gênero.

Liberdade de associação

Durante as consultas, os participantes ressaltaram 
a importância da filiação sindical, especialmente 
para as mulheres, para apoiar a realização das 
metas de igualdade de gêneros no ambiente de 
trabalho. Embora a liberdade de associação seja um 
direito humano básico, tratado por declarações e 
convenções internacionais da OIT (particularmente 
pelas Convenções Fundamentais 87 e 98 da OIT), os 
participantes enfatizaram que esse direito ainda não 
é desfrutado por todos. Foram levantadas preocu-
pações quanto à falta de mulheres envolvidas em 
sindicatos, já que os interessados acreditavam que as 
mulheres se beneficiam mais com a filiação sindical. 
Os participantes das oficinas manifestaram, ainda, 
interesse em incluir o número e o gênero dos repre-
sentantes sindicais de uma empresa nos relatórios de 
sustentabilidade.

Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3

A Abordagem Gerencial da GRI relativa à “Divul-
gação de Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente” 
nas Diretrizes G3 solicita informações sobre política, 
responsabilidade organizacional, treinamento e 
conscientização, monitoramento e acompanha-
mento e informações contextuais adicionais sobre 
os aspectos trabalhistas. A Abordagem Gerencial 
da GRI relativa à “Divulgação de Direitos Humanos” 
solicita informações sobre aspectos pertinentes tais 
como não-discriminação, práticas de denúncias e 
reclamações e liberdade de associação e negociação 
coletiva. Embora nenhum mencione gênero, os 
aspectos da GRI listados, de fato, se relacionam a 
gênero, e os relatores poderiam mencionar informa-
ções relevantes sobre gênero enquanto respondem 
a estas divulgações das abordagens da gerência 
DAG.

A lista a seguir apresenta os atuais indicadores GRI 
pertinentes para a igualdade de gêneros no local 
de trabalho.47 Segundo as expectativas levantadas 
pelas partes interessadas durante as consultas para 
este documento, os relatores de sustentabilidade de 
melhores práticas poderiam fornecer dados  
desagregados por gênero sobre estes indicadores 
(LA6, HR4, LA10, LA3, LA4). Tais dados poderiam 
facilitar a análise sobre se as suas práticas contribuem 
positivamente para a igualdade de gêneros. 

LA2: Número total e índice de rotatividade de •	
empregados por faixa etária, gênero e região

LA14: Proporção do salário-base de homens e •	
mulheres por categoria funcional 

LA6: Percentual da força de trabalho total repre-•	
sentada em comitês conjuntos formais de saúde 
e segurança de gerentes e trabalhadores que 
ajudam a monitorar e dar orientações sobre  
programas de saúde e segurança ocupacional

HR4: Número total de casos de discriminação e •	
providências tomadas

LA10: Média de horas de treinamento por ano por •	
empregado por categoria funcional 

LA12: Percentual de empregados que recebem •	
avaliações periódicas de desempenho e desenvol-
vimento profissional

Caixa 3.6. Divulgação de Oportunidades 
Iguais de Emprego (EEO) nos Estados Unidos

“A divulgação sobre Igualdade de Oportunidade 
de Emprego (EEO-1) apresenta uma classifi-
cação abrangente da força de trabalho de uma 
empresa por raça e gênero em todas as catego-
rias funcionais... O governo federal [nos EUA] 
exige que as empresas privadas com 100 ou mais 
empregados e que os prestadores de serviço 
federais apresentem dados sobre Igualdade 
de Oportunidade de Emprego. No entanto, as 
empresas não são obrigadas a divulgar essas 
informações aos investidores e ao público” 
(Catalyst, 2008). 

47  Os indicadores listados são agrupados por aqueles que mencionam o gênero especificamente, seguidos por aqueles em que  
informações desagregadas por gênero poderiam ser fornecidas.
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Caixa 3.7. Relatórios de oportunidades 
iguais na Austrália

Na Austrália, as organizações (privadas, públicas 
e outras) com mais de 100 funcionários são 
obrigadas a apresentar relatórios sobre suas 
práticas e políticas em relação às mulheres em 
termos de contratação, promoção,  
transferência/rescisão, treinamento e 
desenvolvimento, organização do trabalho, 
condições de serviço, assédio sexual, gravidez 
e amamentação. Elas também são obrigadas 
a mostrar consultas à equipe nessa análise e a 
listar as questões prioritárias, as providências 
tomadas, avaliações e ações planejadas. Esses 
relatórios são disponibilizados ao público, com 
exceção de informações salariais e avaliação das 
ações tomadas e a sua eficácia, que podem ser 
mantidas em sigilo. Essas são partes importantes 
dos relatórios para a Agência de Igualdade de 
Oportunidades para as Mulheres no Ambiente 
de Trabalho, e sua falta de disponibilidade para 
o público tem sido motivo de preocupação para 
os sindicatos. As empresas podem ser dispen-
sadas de apresentar relatórios por três anos após 
a elaboração de um relatório particularmente 
bom. Os dados sobre essas empresas não 
são disponibilizados ao público durante esse 
período. (Grosser, Adams e Moon, 2008)

Caixa 3.8. A Carta de Mineração da África 
do Sul: aspirando à equidade no setor de 
mineração

A “Carta de Mineração” adotada pela indústria 
mineira da África do Sul em 2002 reconhece 
que “negros, comunidades mineiras e mulheres” 
têm sido historicamente excluídos da corrente 
principal da economia. A carta afirma a intenção 
da indústria de adotar uma estratégia proativa 
de mudança nos níveis de “propriedade, gestão, 
desenvolvimento de competências, equidade 
de emprego, compra de produtos e desenvolvi-
mento rural”.

A carta afirma que as empresas devem esta-
belecer metas para equidade no emprego e 
tomar providências para “garantir maiores níveis 
de inclusão e avanço das mulheres... (com uma) 
base de referência de 10% de participação das 
mulheres no setor de mineração dentro de 5 
anos”. A indústria concorda em estabelecer e 
publicar metas em todas as áreas de transfor-
mação.

Como resultado da carta, as portas foram 
abertas para que as mulheres na África do Sul 
se tornem mais visíveis em cargos de  
mineração, tomem posse das operações 
mineiras e desenvolvam empresas como 
fornecedores locais para as companhias de 
mineração.

Acesse http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/ 
attachments/00023_charter_doc.pdf para ver o texto 
integral da “Carta de Capacitação Socioeconômica 
Abrangente Proposta para a Indústria de Mineração da 
África do Sul”, que foi divulgada pelo governo em 09 de 
outubro de 2002.
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Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Ter um sistema salarial justo e 
imparcial

Proporção de remuneração 
de todos os funcionários e 
por categoria funcional, por 
gênero

Abordagem da gerência 
para horários de trabalho 
flexíveis

Taxa de utilização de planos 
de trabalho flexível, por 
gênero

Iniciativas para fornecer 
suporte e/ou instalações de 
creche para os funcionários

Taxas de retorno de licença-
maternidade/paternidade, 
por gênero

Oferecer oportunidades iguais 
de trabalho

Ações para promover 
oportunidades iguais no 
ambiente de trabalho

Proporção de pedidos de 
emprego para novos contratos 
assinados, por gênero

Apoiar o desenvolvimento dos 
recursos humanos

Média de horas de 
treinamento por ano por 
empregado por gênero e 
por categoria funcional de 
tempo integral e meio-
período

Porcentagem de promoções 
nas principais categorias 
funcionais da organização, 
por gênero

Garantir um ambiente de 
trabalho seguro e saudável

Iniciativas para fornecer 
informações, educação e 
treinamento contra assédio 
sexual no ambiente de 
trabalho

Número total de incidentes 
de assédio sexual e 
providências tomadas, por 
gênero

Ter em vigor um mecanismo 
de denúncia eficaz para os 
funcionários

Canais disponíveis dentro 
da organização para fazer 
denúncias de discriminação 
com base em gênero

Tabela 3.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros no ambiente de trabalho

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

LA3: Benefícios oferecidos a empregados de •	
tempo integral que não são fornecidos a em-
pregados temporários ou de meio turno, pelas 
principais áreas

LA4: Porcentagem de trabalhadores abrangidos por •	
acordos de negociação coletiva

De especial pertinência para as empresas de ves-
tuário e calçados, mas úteis também para outras 
organizações, são os seguintes indicadores do suple-
mento de setores: 

AF27: Políticas e ações de proteção aos direitos •	
relacionados à gravidez e à maternidade das 
trabalhadoras 

AF11: Incidentes de não-conformidade com •	
normas sobre direitos relacionados à gravidez e 
maternidade

AF32: Ações para abordar a discriminação de •	
gênero e proporcionar oportunidades para o 
avanço profissional das trabalhadoras 

Exemplos de medidas adicionais

A tabela a seguir inclui ideias para outras medidas 
de desempenho relativas à igualdade de gêneros no 
ambiente de trabalho, sugeridas pelas partes  
interessadas durante a consulta para esta  
publicação. 
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Caixa 3.9. Legislação holandesa sobre jornada e condições de trabalho

A Lei Holandesa sobre Horas de Trabalho (Arbeidstijdenwet) obriga os empregadores a fornecer 
uma sala para as funcionárias que estão amamentando seus bebês, bem como para as trabalhadoras 
grávidas. O artigo 4:8 da lei prevê o seguinte: 

A trabalhadora que esteja amamentando o seu filho pode, desde que tenha informado o  1. 
empregador, reservar um tempo durante o seu horário normal de trabalho para amamentar e/ou 
tirar leite. Ela tem permissão para fazer isso até que seu bebê complete 10 meses de idade. 

O tempo gasto alimentando e/ou tirando leite, como mencionado no primeiro parágrafo, pode ocorrer 2. 
tão frequentemente e por qualquer período de tempo necessário, desde que não ultrapasse um quarto 
da jornada de trabalho por dia/turno. O tempo real deve ser definido junto com o empregador. 

O tempo gasto alimentando e/ou tirando leite, como mencionado no primeiro parágrafo, será 3. 
considerado como período de trabalho e será remunerado normalmente. 

Qualquer condição que se desvie deste artigo, que afete negativamente o funcionário, é nula. 4. 

Os direitos e obrigações mencionados nesta lei aplicam-se tanto ao setor público quanto ao setor 
privado. O mesmo vale para a Lei Holandesa sobre Condições de Trabalho (Arbeidsomstandigheden-
besluit). O artigo 3.48 da referida lei estabelece que uma sala que pode ser trancada deve ser 
disponibilizada para as funcionárias grávidas e e para as funcionárias que estejam amamentando seus 
bebês, de modo que elas possam ter a oportunidade de descansar. Nesta sala, haverá uma confortável 
cama dobrável ou um confortável sofá disponível. Se o empregador não cumprir as disposições do 
decreto, ele pagará uma multa (artigo 9.9 [c]).

Caixa 3.10 Exemplo de relatório sobre as taxas de licença-paternidade, diferença salarial por 
gênero e iniciativas de conscientização contra assédio sexual

No seu relatório de sustentabilidade de 2008, a empresa de energia sueca Vattenfall relatou o percentual de 
gerentes do sexo masculino que tirou licença-paternidade em sua empresa na Noruega. Ela também relatou a 
proporção percentual do salário das mulheres em relação ao salário dos homens nos diferentes países em que a 
empresa atua. Além disso, ela incluiu informações sobre suas iniciativas para prevenir o assédio sexual no local 
de trabalho.

Fonte: Vattenfall http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5965811x 
ou/643222csrx/P02100589.pdf.

Fonte: Lei Holandesa da Jornada de Trabalho (Arbeidstijdenwet) e Lei Holandesa das Condições de Trabalho 
(Arbeidsomstanjighedenbesluit)
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Igualdade de Gêneros e a Cadeia de Fornecimento
Introdução

Os mercados globalizados significam que muitos 
bens e serviços, especialmente aqueles que 
representam fases da cadeia de fornecimento que 
requerem muita mão de obra, agora são tercei-
rizados pelas organizações para pequenas e médias 
empresas localizadas em mercados emergentes. 
Segundo Oxfam (Oxfam, 2003), a globalização atraiu 
milhões de mulheres para empregos remunerados 
em todo o mundo em desenvolvimento. “Hoje em 
dia, os supermercados e as lojas de roupas compram 
os produtos que vendem de fazendas e fábricas de 
todo o mundo. Na extremidade de suas cadeias de 
fornecimento, a maioria dos trabalhadores – que 
coletam e embalam frutas, costuram roupas, cortam 
flores – são mulheres” (Oxfam, 2003, p. 2).48

As questões de igualdade de gêneros e da cadeia 
de fornecimento, além de sua relevância para os 
trabalhadores em setores voltados para a expor-
tação em países em desenvolvimento, também 
são importantes para as mulheres enquanto 
donas de empresas. Na OECD e no mundo todo, o 
empreendedorismo das mulheres é crescente: muitos 
países, tanto membros da OECD quanto outros (por 
exemplo, Brasil, Irlanda, Espanha e Estados Unidos; 
OECD, 2001), testemunham taxas de empresas 
recém-criadas pertencentes e gerenciadas por 
mulheres que são superiores à média nacional para 
todas as empresas. Em muitos casos, os produtos 
e serviços produzidos pelas pequenas e médias 
empresas, sejam elas de propriedade de homens 
ou mulheres, são vendidos sob a marca de uma 
organização maior, em vez da marca do fornecedor. 
Em alguns países, embora as empresas pertencentes 
a mulheres estejam aumentando rapidamente em 
termos de números, as mulheres como fornece-
dores para o governo e empresas podem ser quase 
invisíveis dentro da cadeia de valor global.49 

Se a maioria dos trabalhadores da cadeia de 
fornecimento são mulheres e as empresas 
pertencentes a mulheres estão buscando atingir 
maior visibilidade nas cadeias de fornecimento, 
então, em última instância, muitos de seus riscos 
e oportunidades dizem respeito tanto aos direitos 
femininos como à capacitação das mulheres. 
Para tanto, as organizações vem sendo cada vez 
mais incentivadas a ajudar os seus fornecedores a 
melhor compreender, gerenciar, medir e melhorar 
o seu desempenho em termos de sustentabilidade 
de gênero.

Este capítulo sobre a cadeia de fornecimento 
concentra-se nas trabalhadoras e no  

empreendedorismo feminino nas cadeias de 
fornecimento. Também se baseia no capítulo anterior 
sobre Igualdade de Gêneros e Governança e Valores 
Organizacionais, bem como em Igualdade de 
Gêneros no Ambiente de Trabalho, com a visão de 
que as organizações deveriam estender os valores 
e políticas corporativas, normas, etc., que aplicam a 
elas mesmas, internamente, também à sua cadeia de 
fornecimento. 

 
Tendências

A terceirização da produção de bens e serviços 
para pequenas e médias empresas nos países em 
desenvolvimento criou novas oportunidades de 
emprego para as mulheres, tanto como funcionárias 
como empreendedoras. Contudo, muitos desses 
empregos são considerados informais, sendo que os 
trabalhadores geralmente não estão protegidos pelas 
estruturas jurídicas e regulamentares em termos de 
salário, jornada de trabalho e seguro-desemprego. 

No entanto, as trabalhadoras são cada vez mais 
dominantes nos setores voltados à exportação nos 
países em desenvolvimento de renda média, onde, 
segundo a OECD, elas compõem entre 53% e 90% 
dos trabalhadores (Korinek, 2005; OECD, 2008b, p. 69). 
As pesquisas encontraram uma tendência para que 
essas trabalhadoras dominem em empregos pouco 
qualificados que exigem uma grande mão de obra, tal 
como a produção têxtil. Nas zonas de processamento 
de exportação, dependendo do setor, o trabalho das 
mulheres empregadas pode representar entre 33% 
e 80% da produção e das exportações (OECD, 2008b, 
p. 69). E embora o trabalho das mulheres no setor da 
exportação esteja impulsionando um crescimento 
valioso das exportações nacionais para muitas 
economias em desenvolvimento, “ao invés de serem 
capazes de utilizar os seus empregos para retirar a si 
mesmas e às suas famílias da pobreza” (Oxfam, 2003, p. 
4), Oxfam aponta evidências de que as trabalhadoras 
vêm sendo frequente e sistematicamente excluídas 
de sua justa fatia dos benefícios (como, por exemplo, 
a remuneração geralmente menor para as mulheres, 
exigências excessivas em termos de horas extras, falta 
de proteção à saúde e segurança etc.). 

Pesquisas sobre o setor de horticultura africano 
indicam que os códigos de conduta “voluntários”, 
aplicados por empresas globais, são geralmente limi-
tados aos empregos formais e possuem restrições de 
gênero.50 Porém, as questões de igualdade de gêneros 
na cadeia de fornecimento são também relevantes 
para a economia informal, uma vez que as estimativas 

48  Oxfam. 2003. Trading Away our Rights: Women working in global supply chains. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/fles/
rights. pdf.

49  Elisabeth A. Vazquez. “Issues for consideration by IFC for article on Supply Chains.” Junho de 2009 – internal IFC –WE Connect communication
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apontam que um quarto da população mundial de 
trabalhadores se dedique ao trabalho informal.2 51, 
embora não exista prova contundente de que as 
mulheres tenham uma probabilidade sistematica-
mente maior do que os homens de exercer um ofício 
informal, as mulheres de países em desenvolvimento 
estão sobrerrepresentadas em empregos informais 
e de baixa qualidade, apresentando, portanto, maior 
vulnerabilidade à pobreza do que os homens (OECD, 
2009, p. 90). Isto se deve, em parte, à falta de acesso 
das mulheres ao emprego formal, uma consequência 
das responsabilidades familiares limitadoras de 
tempo e das normas sociais. Os trabalhadores do 
setor informal, independentemente do gênero, 
carecem de proteção no âmbito das estruturas 
jurídicas ou regulatórias em termos de salários, 
jornadas de trabalho e seguro-desemprego. Em 
consequência, estes trabalhadores, e desproporcio-
nalmente as trabalhadoras, são vulneráveis e carecem 
de segurança no emprego.

Além de oferecer oportunidades de emprego para 
as trabalhadoras, as cadeias globais de fornecimento 
também estão promovendo o empreendedorismo 
feminino. Após pesquisar 42 países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, a edição de 2007 do Relatório 
do Global Entrepreneurship Monitor conclui que “o 
empreendedorismo das mulheres conta”. Com as 
mulheres criando e administrando empresas em todos 
os setores em vários países, o relatório conclui que “o 
empreendedorismo feminino é uma parte cada vez 
mais importante da composição econômica de muitos 
países e é um contribuinte-chave para o crescimento 
econômico em países de renda baixa e média, em 
especial na América Latina e no Caribe” (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2007, p. 10). O crescimento 
das PME também impulsiona a criação de empregos 
e contribui para o bem-estar das comunidades locais: 
quando as mulheres ampliam as suas empresas, 
frequentemente elas criam empregos também para 
outras mulheres, através do que se convencionou 
chamar de “o efeito multiplicador feminino”. 

Considerando as empresas pertencentes a mulheres 
como potenciais motores do crescimento e como 
recursos subutilizados potencialmente lucrativos, 
vários países aprovaram políticas e leis que exigem que 
órgãos do setor público apoiem as empresas perten-
centes a mulheres através de suas práticas de aquisição 
de produtos. Alguns argumentam (Orser e Weeks, 
2009) que a diversidade de fornecedores (inclusive 

de empresas pertencentes a mulheres) aumenta as 
opções de compra e a maior concorrência na cadeia de 
fornecimento, levando a maiores economias. Ganhar 
ou qualificar-se para um “contrato público” também 
ajuda as PME a posicionarem-se como empresas orien-
tadas para o crescimento, aumenta a credibilidade da 
empresa e, portanto, também aumenta as opções de 
fornecedores inovadores e com alto potencial que o 
setor público e privado podem escolher.

De fato, nos EUA, os grandes prestadores de serviço 
federais são obrigados pelos órgãos federais a 
fornecer planos escritos para a diversidade de subem-
preiteiros.52 Isto está de acordo com a Lei Federal de 
Modernização da Aquisição de Produtos de 1994 
(Lei Pública nº 103-355), que estabeleceu uma meta 
de 5% para as despesas em contratos federais com 
empresas pertencentes e gerenciadas por mulheres. 
No entanto, deve salientar-se que este objetivo não 
é obrigatório e ainda não foi cumprido. O Congresso 
dos EUA também aprovou a Lei de Propriedade de 
Empresas de Mulheres em 1988, que não só exigiu 
que o Censo dos EUA incluísse todas as empresas 
pertencentes a mulheres no censo empresarial, 
mas também lançou um projeto de demonstração 
dos Centros de Empresas de Mulheres para prestar 
assistência às mulheres que queiram abrir suas 
próprias empresas (Orser e Weeks, 2009). Um passo 
importante para promover as empresas de mulheres 
foi o acordo sobre uma definição comum.  

50  Barrientos, V., C. Dolan, e A. Tallontire. 2003, A Gendered Value Chain Approach to Codes of Conduct in African Horticulture. World 
Development, Vol 31, No 9, pp1511-1526.

51  Na Índia, o setor informal responde por 9 de cada 10 mulheres que não trabalham na agricultura.
52  Nos EUA, uma política de compras públicas requer que os empreiteiros maiores, ao realizar transações de compras superiores a 

US$100.000, “envidem os ‘melhores esforços’ para utilizar empresas pequenas, desfavorecidas e pertencentes a mulheres como 
subcontratadas, sempre que possível.” E, para transações de compras “muito grandes” (contratos superiores a US$500 mil ou $1 milhão 
para projetos de construção), a política de compras requer que o empreiteiro vencedor forneça ao representante de contratação do 
órgão um plano escrito, estabelecendo a meta de subcontratação de pequenas empresas. Ver Orser e Weeks (2009, p. 24).

Caixa 4.1. Reino Unido: usando a aquisição 
pública de produtos para melhorar a igualdade

“Queremos que os serviços públicos atendam às 
necessidades de nossa sociedade diversificada e 
promovam a igualdade de sua força de trabalho. 
Por exemplo, um departamento do Governo que 
terceirize os seus serviços de contratação exige 
que todos os empregos devem ser anunciados 
para meio turno ou com horários flexíveis a menos 
que haja uma razão comercial que impeça isso. 
Isso ajudará a garantir que seu trabalho esteja 
disponível para todos os grupos de pessoas, 
especialmente para as mulheres” (Secretaria de 
Igualdade do Governo Britânico 2009).
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O Conselho Nacional de Empresas de Mulheres dos 
EUA define uma empresa de mulher como “uma 
empresa localizada nos Estados Unidos ou em seus 
territórios, que seja, pelo menos, 51% pertencente, 
administrada e controlada por uma mulher ou por 
mulheres”. 

Seguindo o exemplo do setor público, 97% das 
empresas da Fortune 500 nos Estados Unidos têm 
programas de diversidade de fornecedores para 
promover o abastecimento a partir de empresas 
historicamente subutilizadas.53 Com a tendência 
de agregação de contratos, mais de 80% dessas 
empresas agora exigem esforços para diversidade 
de fornecedores sucessivamente de seus fornece-
dores de nível 1 e nível 2.54, 55 Há poucas provas 
empíricas ligando o desempenho das empresas aos 

programas de aquisição de produtos direcionados 
a empresas de mulheres, mas outras empresas 
também acreditam que tais programas aumentam 
os seus lucros. O maior prestador de serviço de 
telefonia local e de longa distância dos Estados 
Unidos implantou um programa de diversidade 
de fornecedores em 1989 e gasta mais de US$ 2 
bilhões com empresas pertencentes a mulheres 
anualmente. Ele alega que US$ 26 bilhões da sua 
receita anual se devem ao programa de diversi-
dade de fornecedores, o que o torna “uma parte 
integrante do negócio.”56  

Muitas empresas multinacionais também diver-
sificaram a sua base de fornecedores globais de 
modo a refletir o seu mercado e a sua clientela. 
Elas argumentam que isso aumenta o retorno para 
os acionistas e aumenta a vantagem competitiva 
delas. Em 2007, o Conselho Nacional de Empresas de 
Mulheres (WBENC), um certificador norte-americano 
de empresas pertencentes a mulheres que vendem 
para corporações e grandes organizações governa-
mentais, e a SB Services, uma empresa de consultoria 
focada na melhoria dos processos de diversidade de 
fornecedores, realizaram uma pesquisa com 1.227 
consumidoras com idade entre 35 e 55 anos. Dos 
participantes da pesquisa, 79% disseram que saber 
que uma empresa compra de empresas pertencentes 
a mulheres tendia a estimulá-las a experimentar o 
produto ou serviços prestados por aquela empresa. 
As constatações da pesquisa também confirmaram 
que saber do compromisso de uma empresa de 
comprar de empresas de mulheres pode aumentar 
a fidelidade dos consumidores à marca. Na verdade, 
as mulheres pesquisadas relataram que mesmo que 
elas não tivessem comprado de uma determinada 
empresa antes, elas provavelmente experimentariam 
os seus produtos ou serviços ao saber que a empresa 
apoia empresas pertencentes a mulheres.57 Assim, 
pode-se argumentar que administrar as questões 
de gênero na cadeia de fornecimento pode ter um 
efeito direto nos lucros de uma empresa.

53  Isso inclui empresas pertencentes a minorias, pertencentes a mulheres e pertencentes a portadores de deficiências (MWDBEs).
54  Um fornecedor de nível 1 é uma organização no topo da cadeia de fornecimento, que fornece bens ou serviços diretamente ao cliente; 

também conhecido como o ‘empreiteiro principal.’ Um fornecedor de nível 2 é um empreiteiro de segundo nível ou subempreiteiro.
55  “Embora muito já tenha sido feito para apoiar o empreendedorismo feminino em nível inicial, a Billion Dollar Roundtable (as 13 maiores 

corporações multinacionais que movimentam mais de US$1 bilhão por ano em compras de diferentes fornecedores) despendem 
apenas 2,2% com empresas pertencentes a mulheres. A WE Connect International estima que menos de 5% dos gastos corporativos 
ou governamentais, em qualquer país, sejam feitos com empresas pertencentes a mulheres. Isso identifica claramente uma área com 
um potencial não explorado de crescimento econômico.” De Vazquez, Elisabeth A. “Issues for consideration by IFC for article on Supply 
Chains.” Junho de 2009 – IFC-WE Connect internal communication.

56  Vazquez, Elisabeth A. “Issues for consideration by IFC for article on Supply Chains.” Junho de 2009.
57  Mais informações sobre a pesquisa estão disponíveis no site da WBENC: http://www.wbenc.org/(X(1)S(rww4glesbpk4ig455aemdfr2))/

PressRoom/release2007-5.aspx

Caixa 4.2. Estados Unidos: criando uma 
política nacional para empresas de mulheres 

Um decreto presidencial de 1978 (nº 1238) 
“orienta cada órgão federal a tomar as medidas 
adequadas para facilitar, preservar e fortalecer 
as empresas de mulheres, garantindo a partici-
pação delas em todas as atividades comerciais, 
inclusive de aquisição de produtos. O chefe 
de cada órgão deve designar um oficial de 
alto nível para ter responsabilidade pela 
participação e cooperação daquele órgão para 
cumprir o Decreto”. Ele também permite que 
os beneficiários de subsídios tomem medidas 
adequadas, em termos de oportunidades 
iguais, em favor das empresas de mulheres e 
proíbe ações ou políticas que discriminem as 
empresas de mulheres com base no sexo.

Fonte: Secretaria Norte-Americana de Utilização 
de Pequenas Empresas e Empresas Desfavorecidas 
(OSDBU), “Ordens Legislativas da OSDBU,” http://www.
hud.gov/ofces/osdbu/policy/ laws.cfm.
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“Estamos trabalhando com 
compradores corporativos e 
órgãos governamentais muito 
grandes em nossos mercados-
alvo, que estão interessados 
em tornar suas cadeias de 

fornecimento mais inclusivas e mais representativas 
das suas comunidades, e isso inclui empresas de 
mulheres como fornecedores.”

Elizabeth Vazquez, Quantum Leaps Inc. e WE 
Connect International, EUA

Muitas grandes empresas estão querendo melhorar a 
gestão das oportunidades e riscos de sustentabilidade 
na sua cadeia de fornecimento, percebendo que os 
impactos de seus fornecedores e dos subempreiteiros 
dos fornecedores (inclusive impactos de gênero) estão 
inextricavelmente ligados aos seus próprios. Se as 
organizações que dependem de valor de marca ficarem 
expostas como não sendo favoráveis às mulheres na 
cadeia de fornecimento, ou se houver alegações de 
que elas exploram as trabalhadoras, isso pode levar 
a boicotes de clientes e ter efeitos negativos sobre os 
lucros. Assim, garantir o monitoramento e a fiscalização 
das políticas e práticas de gênero na cadeia de forneci-
mento pode ser uma estratégia eficaz de redução dos 
riscos. Também é capaz de facilitar o alcance dasmetas 
e desenvolvimento do milênio e reduzir a pobreza de 
mulheres e crianças.

Implantação e Prática

Os departamentos de compras ou aqueles 
responsáveis pela contratação e pela gestão do 
relacionamento com os fornecedores desempenham 
um papel significativo nas políticas, critérios e tomada 
de decisões das organizações em relação à escolha de 
fornecedores. Há uma série de iniciativas e atividades 
das quais eles podem participar como parte de uma 
estratégia de sustentabilidade de gênero que envolva 
toda a organização: 

Promoção da igualdade de gêneros dentro da 
cadeia de fornecimento

Publicar uma posição/declaração de política clara •	
em nível executivo para ajudar a garantir que 

os empregados e o público estejam cientes do 
apoio da organização às práticas de igualdade de 
gênero em sua cadeia de fornecimento.

Pôr em prática políticas e procedimentos de com-•	
pras que sejam sensíveis à questão de gênero. 

Identificar mecanismos para ajudar a garantir que os •	
fornecedores atendam a estas políticas e procedi-
mentos a fim de estarem aptos a fornecer produtos.

Organizar programas de mentoria e treinamento •	
de fornecedores sobre práticas e relatórios de 
gênero. 

Buscar fornecedores que compartilhem o com-•	
promisso da organização para com a igualdade 
de gêneros. Pedir, de fornecedores potenciais, 
informações sobre as suas políticas de gênero e 
diversidade de fornecedores.

Publicar uma lista dos maiores fornecedores de •	
nível 1 e de suas políticas de gênero.

Solicitar auditorias terceirizadas dos dados de •	
desempenho de gênero dos fornecedores.

Promoção da diversidade de fornecedores

Adotar uma definição amplamente aceita para •	
“empresa de mulheres”, com o fim de ser capaz 
de informar corretamente sobre a diversidade de 
gênero na cadeia de fornecimento.58 

Determinar o valor financeiro e a porcentagem da •	
despesa total com as compras feitas pelo vendedor, 
discriminadas por gênero e tipo de fornecedor.

Se as leis locais permitirem, analisar a cadeia de •	
fornecimento existente para confirmar o atual 
número de base de fornecedores de nível 1 e 2 
que atendem à definição de empresas de mul-
heres e identificar oportunidades para atrair e 
fortalecer parcerias com empresas pertencentes e 
administradas por mulheres.

Se aplicável, estabelecer metas para aumentar •	
o número de empresas de mulheres dentro da 
cadeia de fornecimento.

58  O Conselho Nacional de Empresas de Mulheres dos EUA define uma empresa de mulher como uma companhia que seja, pelo menos, 
51% pertencente, administrada e controlada por uma mulher ou por mulheres.
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Trabalhar com uma organização terceirizada que •	
possa ajudar a identificar, confirmar e certificar 
empresas de mulheres na cadeia de fornecimento 
da organização.

Identificar um “defensor das empresas de  •	
mulheres” dentro do departamento de compras 
da organização para controlar as estatísticas sobre 
diversidade de fornecedores.

Disponibilizar aos funcionários uma lista de  •	
fornecedores e subempreiteiros que sejam  
empresas de mulheres para inclusão nos  
processos de compras (especialmente durante  
a fase de interesse).

Aumentar a transparência, tornando públicas as •	
principais informações sobre como funciona a 
cadeia de fornecimento da organização, como a 
organização obtém materiais dos fornecedores, o 
que está sendo obtido dos fornecedores e como 
as pequenas e médias empresas podem  
inscrever-se como fornecedores preferenciais  
e concorrer aos pedidos de propostas.

Criar iniciativas de extensão, oferecer um  •	
programa de mentoria para fornecedores e 
organizar eventos e “feiras de compras” dirigidas 
a empresas pertencentes a mulheres para ajudar 
a desenvolver a capacidade delas de se tornarem 
fornecedores de qualidade.

O que as partes interessadas disseram

Promover a igualdade de gêneros através da cadeia 
de fornecimento foi considerado uma prioridade em 
quatro das cinco oficinas com várias partes interes-
sadas. Em Johanesburgo, São Paulo e Washington, 
ela ficou atrás das questões de igualdade de gêneros 
na governança e valores corporativos e igualdade 
de gêneros no ambiente de trabalho. A inclusão 
das questões da cadeia de fornecimento neste 
documento foi considerada importante, porém tais 
questões não foram discutidas extensivamente na 
consulta de Londres. A tabela a seguir resume alguns 
dos principais pontos levantados nas oficinas.

Tabela 4.1. Práticas empresariais sugeridas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África  
do Sul

Brasil Índia EUA

Criar uma política de compras com valores 
de igualdade de gêneros

    

Elaborar relatórios sobre os fornecedores 
de nível 1 e criar uma lista completa de 
fornecedores com informações sobre as 
políticas de gênero deles

   

Realizar auditorias dos fornecedores quanto 
ao desempenho de gênero



Avaliar o impacto da cadeia de 
fornecimento, incluindo a diversidade 
de gêneros dos fornecedores como um 
critério*



Ajudar a desenvolver a capacidade das 
empresas fornecedoras pertencentes a 
mulheres e treinar os parceiros de compras 
em questões de gênero

   

Comprar de empresas de mulheres*    
Estabelecer metas para a diversidade de 
fornecedores*



Levar em conta o cumprimento, por parte 
de um país, dos direitos das mulheres como 
fator para as decisões de compra

 

* (dentro das diretrizes das leis locais)
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Política de compras e comprar de empresas  
fornecedoras pertencentes a mulheres

De modo geral, os participantes das oficinas  
originários de países emergentes recomendaram 
que o compromisso das organizações relatoras com 
a igualdade de gêneros seja refletido na sua cadeia 
de fornecimento, especialmente aquelas empresas 
com dependência considerável da cadeia de forneci-
mento, como no setor de vestuário e de calçados. 
Eles também levantaram a questão da diversidade 
de gêneros dentro do grupo de fornecedores da 
empresa relatora e do grau em que o os programas 
de diversidade de gênero da organização visam 
dar às empresas pertencentes e administradas por 
mulheres a oportunidade de competir de forma 
justa e igual por contratos. Eles também levantaram 
a questão das políticas e práticas de gênero dentro 
das próprias organizações fornecedoras. 

Houve um amplo consenso (principalmente na 
Índia) de que as organizações precisam começar 
a apresentar relatórios sobre quem são os seus 
fornecedores antes que elas possam incluir infor-
mações sobre questões de igualdade de gêneros 
referentes aos fornecedores.

Na oficina realizada nos EUA, os participantes 
salientaram que embora o número de empresas 
pertencentes a mulheres na cadeia de fornecimento 
de uma organização seja considerado um  
indicador útil, as próprias empresas fornecedoras  
pertencentes a mulheres não aplicam  
necessariamente práticas de igualdade de gênero. 
Por isso, os participantes da oficina argumentaram 
que para que uma organização preste contas sobre 
o seu impacto de gênero, ela também precisa 
apresentar relatórios sobre os seus fornecedores 
de nível 2. Os participantes mencionaram que as 
organizações devem relatar sobre as questões de 
gênero na cadeia de fornecimento como parte  
dos indicadores de direitos humanos da GRI.

Os participantes sugeriram que os relatores 
de sustentabilidade discutam a sua política de 
compras, inclusive quaisquer critérios de gênero 
entre os critérios de seleção de fornecedores. 
Alguns incentivaram os relatores a incluir o número 
de fornecedores que pertencem ou são adminis-
trados por mulheres e se os próprios fornecedores 
têm uma política de gênero. 

Monitoramento e gestão dos riscos

Os participantes das oficinas citaram técnicas de 
gestão da cadeia de fornecimento que são usadas 
para monitorar os fornecedores, tal como auditar 
se uma organização fornecedora possui gestão 
de diversidade de gêneros. Os participantes 
das oficinas nos EUA também acharam que as 

organizações devem estar cientes de que países 
elas compram produtos, já que alguns países têm 
uma situação melhor do que outros em termos 
de proteger os direitos das mulheres. Os partici-
pantes das oficinas observaram que a presença 
de organismos de certificação provavelmente seja 
fundamental para facilitar o monitoramento das 
questões de gênero na cadeia de fornecimento. 

Desenvolvendo a capacidade dos fornecedores 

Os participantes das oficinas recomendaram que as 
organizações treinem os fornecedores em questões 
de gênero como parte de um programa mais amplo 
de capacitação dos fornecedores. Esse treinamento 
poderia abordar a diversidade de gêneros, além de 
questões de direitos humanos, tais como o tráfico 
de mulheres para fins de trabalho. Essa questão foi 
considerada como sendo de potencial interesse para 
as organizações com operações significativas na 
cadeia de fornecimento em economias emergentes, 
onde o ambiente jurídico e regulatório é diferente 
do seu próprio ambiente. 

 
Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3

Uma organização que apresente um relatório sobre a 
sua cadeia de fornecimento deve decidir sobre quais 
aspectos da cadeia de fornecimento relatar e como 
relatá-los. Por exemplo, nem todos os fornecedores 
de uma organização são igualmente importantes 
para tal organização. A organização relatora precisa 
fazer algumas perguntas-chave a ela mesma antes de 
relatar nesta área: Quais fornecedores enquadram-se 
no controle ou influência significativa da organização 
relatora? Quais fornecedores têm impactos significa-
tivos sobre o desempenho da organização relatora? 

Atualmente, as Diretrizes G3 da GRI solicitam que 
informações sobre o escopo e o limite de um 
relatório de sustentabilidade sejam incluídas como 
parte da seção de perfil do relatório. O protocolo de 
limite da GRI pode servir como uma referência sobre 
o limite no contexto do relatório sobre a cadeia de 
fornecimento. 

Um dos principais indicadores da GRI é o EC6: 
Política, práticas e proporção de despesas com 
fornecedores localmente sediados em locais de 
operação significativos. As partes interessadas que 
participaram das consultas sobre esta publicação 
sugeriram que as organizações relatoras prestem 
especial atenção ao elemento de gênero ao abordar 
esse indicador.

Outro indicador principal da GRI é o HR2:  
porcentagem de fornecedores e prestadores  
significativos que foram submetidos a avaliações 
sobre os direitos humanos e as medidas tomadas.
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Com a igualdade de gêneros sendo uma parte inte-
gral da estrutura internacional dos direitos humanos, 
isso implica que as questões de gênero também são 
cobertas por este indicador.

Um indicador da GRI incluído na versão-piloto do 
Suplemento do Setor de Vestuário e Calçados, que 
também poderia ser usado além desse setor, é o 
AF6: políticas para seleção, gestão e rescisão de 
fornecedores. Relatar sobre este indicador pode ser 
relativamente simples, visto que isso se relaciona 
com as atividades de uma organização sob seu 
controle direto. 

Tipicamente, a gestão e a apresentação de relatórios 
sobre questões de sustentabilidade, inclusive de 
gênero, são consideradas o domínio das grandes 
organizações, mas estão cada vez mais sendo 
incluídas por pequenas e médias empresas dentro 
da cadeia de fornecimento global. Uma tendência 
emergente é que estas organizações menores, 
mas não menos importantes, estão redigindo seus 
próprios relatórios de sustentabilidade e fazendo 
com que eles sejam certificados por prestadores 
de garantia. Em 2007, mais de 80 relatórios foram 
publicados por pequenas e médias empresas na 

cadeia de fornecimento global. Uma abordagem 
para a coleta de informações sobre gênero na cadeia 
de fornecimento é para que as grandes organiza-
ções colaborem com seus fornecedores e os apoiem 
na elaboração de relatórios de sustentabilidade 
contendo informações sobre gênero. As organiza-
ções maiores poderiam incluir em seus próprios 
relatórios de sustentabilidade informações sobre as 
iniciativas em vigor para apoiar os fornecedores na 
implantação de políticas e programas de igualdade 
de gêneros e para relatar sobre essas atividades.

Exemplos de medidas adicionais

Os indicadores discutidos no capítulo sobre a  
igualdade de gêneros e os valores organizacio-
nais, bem como no capítulo sobre a igualdade 
de gêneros no ambiente de trabalho, também 
poderão ser pertinentes para consideração por 
parte das organizações que administram e apre-
sentam relatórios sobre os impactos de gênero 
dentro de suas cadeias de fornecimento. Pode ser 
útil para as organizações relatar o fato de que seus 
fornecedores têm valores e práticas de gênero 
similares aos de sua própria organização.

Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Fazer negócios com organizações 
que respeitem a igualdade de 
gêneros

Descrição de igualdade 
de gêneros em políticas e 
planos de compras

Porcentagem de 
fornecedores que possuem 
políticas ou programas de 
igualdade de gêneros

Porcentagem de 
fornecedores que divulgam 
relatórios sobre suas 
políticas e práticas de 
igualdade de gêneros

Composição, por gênero, 
da força de trabalho do 
fornecedor

Porcentagem de cargos 
gerenciais do fornecedor, 
por gênero

Promover o empreendedorismo 
feminino e a diversidade de 
fornecedores

Valor financeiro e 
porcentagem da compra 
total pela empresa 
fornecedora, e tipo de 
produto ou serviço, 
classificado por gênero e 
tipo de fornecedor

Porcentagem de acionistas 
dos fornecedores, por 
gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

Tabela 4.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros na cadeia de fornecimento
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Caixa 4.3. Exemplo de relatório sobre trabalhadoras na cadeia de fornecimento

No seu relatório de sustentabilidade de 2007, a Nike, uma empresa internacional de vestuário e calçados 
com sede nos EUA, relatou o número total de fábricas terceirizadas e de trabalhadores fabris terceirizados 
por região global ou segmento operacional. Embora não forneça dados desagregados por gênero para a 
segunda medida, o relatório traz um número estimado de trabalhadoras nas fábricas terceirizadas dentro 
da sua cadeia de fornecimento, bem como a idade mínima e a faixa etária aproximada delas. 

Fonte: http://www.nikebiz.com/responsibility/documents/3_Nike_CRR_Workers_C.pdf.
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Igualdade de Gêneros e a Comunidade
Introdução

Os esforços das organizações para promover a 
igualdade de gêneros em suas operações podem ser 
reforçados através da promoção de seu envolvimento 
com uma das suas principais partes interessadas: suas 
comunidades locais. As comunidades locais fornecem 
um grupo de potenciais empregados e abrigam os 
atuais trabalhadores, potenciais fornecedores e base 
de clientes. Segundo as normas de desempenho da 
IFC,59 a definição de comunidade local faz parte de um 
processo de avaliação de impacto ambiental e social 
que determina a esfera de influência da organização. 
 
Um dos canais-chave através dos quais as organiza-
ções se relacionam com as comunidades locais é 
a gestão de seus impactos negativos (mitigação, 
compensação, ou conformidade legal). Contudo, 
as organizações geralmente também se envolvem 
e investem em ações (focadas em gênero e outras 
questões) dentro de suas comunidades, para 
manter a sua licença social de funcionamento. As 
comunidades não são homogêneas e pode haver 
características, visões e opiniões divergentes dentro 
de grupos de mulheres e homens. Também deve 
ser observado que as prioridades de gênero de uma 
organização podem não refletir as da comunidade 
local e vice-versa.

“A oportunidade de discutir a questão 
de gênero em relatórios é bastante 
oportuna no Brasil porque as 
empresas brasileiras estão muito mais 
interessadas hoje do que há anos em 
como dialogar com a sociedade sobre 
o que elas estão fazendo.”

Thereza Lobo, Comunitas, Brasil

Além dos motivos comerciais, muitas organizações 
têm um imperativo ético para o seu envolvimento com 
a comunidade. As razões comumente citadas incluem 
a redução da pobreza e a contribuição no sentido 
de realizar as Metas de Desenvolvimento do Milênio 
(consultar o apêndice). Há evidências e consenso inter-
nacional que as mulheres são desigualmente afetadas 
e mais vulneráveis à pobreza (OECD 2008b, p. 17). Ao 
lidar com as causas fundamentais da desigualdade de 
gêneros através de sua assistência nas comunidades 
locais, as organizações também podem contribuir para 

combater a pobreza generalizada que existe em nível 
mundial. Segundo a OECD (2008b, p. 19), “melhorar o 
acesso das mulheres à educação e à saúde, bem como 
às oportunidades econômicas, pode ter resultados 
positivos significativos para a redução da pobreza”. Os 
beneficiários dos esforços sociais e econômicos das 
organizações em matéria de igualdade de gêneros 
na comunidade são, em primeiro lugar, as mulheres 
da comunidade, embora uma maior igualdade vá 
beneficiar a comunidade como um todo.

Tendências

A abordagem tradicional das empresas com relação 
ao envolvimento com a comunidade e investimento é 
através de filantropia, doações e de trabalho voluntário 
dos funcionários. Contudo, uma abordagem estraté-
gica em relação a investimentos na comunidade vem 
surgindo. Segundo essa abordagem, as empresas 
utilizam os seus recursos para melhorar a qualidade 
do ambiente empresarial (Porter e Kramer, 200360). 
Segundo Porter e Kramer (2003, p. 31), “usar a filan-
tropia para melhorar os contextos competitivos alinha 
metas sociais e econômicas e melhora as perspectivas 
de negócios de longo prazo de uma empresa”. Por 
extensão, as empresas podem utilizar uma abordagem 
estratégica para corrigir a desigualdade de gêneros em 
suas comunidades a fim de melhorar o seu contexto 
competitivo e cumprir os seus objetivos empresariais.

59 Visite http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards para obter mais informações.
60  Porter, Michael E. e Mark R. Kramer. 2003. “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy.” Harvard Business Review on  

Corporate Social Responsibility.

Caixa 5.1. Funcionários apoiam as mulheres 
na comunidade

Uma empresa internacional de tecnologia de 
computadores e consultoria em TI possui uma 
rede interna chamada Women in Technology 
(WiT) [Mulheres em Tecnologia], com o objetivo 
de aumentar o número de mulheres em profis-
sões técnicas na empresa. A sede local da rede 
WiT na Itália incentiva os jovens a se interessar 
por matemática e ciências no ensino médio e na 
universidade por meio de uma série de oficinas 
organizadas em escolas de ensino médio por 
voluntários da WiT.

Fonte: Sodalitas and the European Alliance for CSR, 
Practicing Gender Equality in Careers, http://www. 
csreurope.org/data/fles/toolbox/Equality_practising_ 
gender_equality_in_careers.pdf.



48

Investir na comunidade pode levar a um aumento da 
contratação e retenção de pessoal. Por exemplo, uma 
instituição financeira internacional61 atribuiu certo grau 
de lealdade do quadro de pessoal formado por seus 
73.000 funcionários a um programa comunitário de 
responsabilidade social corporativa voltado para as 
mulheres, com 44% dos funcionários tendo se envolvido 
pessoalmente na ação. Segundo uma pesquisa de 2008 
com o pessoal, 90% dos funcionários estavam  
“orgulhosos” ou “muito orgulhosos” por seu empregador 
ter uma iniciativa comunitária “poderosa” que “uniu o 
pessoal em todos os mercados, empresas e metas, além 
de ajudar a se envolver com clientes e consumidores” 
(IFC, 2009a, p. 28). Ser reconhecido pela comunidade 
como uma organização favorável às mulheres pode ser 
especialmente importante para as instituições financeiras 
em ajudá-las a atrair uma base de clientes do sexo 
feminino inexplorada e potencialmente rentável. Por 
sua vez, oferecer às mulheres acesso a financiamento 
(não só em nível de microcrédito, mas também em nível 
das pequenas e médias empresas) é frequentemente 
considerado importante para a capacitação das mulheres 
e, como demonstrado pela pesquisa, tem impactos 
positivos em toda a comunidade.

O envolvimento com a comunidade local também pode 

ajudar uma organização a compreender e abordar 
as preocupações existentes da comunidade quanto 
ao seu impacto local e, em troca, pode reduzir o risco 
que isso pode oferecer. Por exemplo, a criação de um 
mecanismo comunitário de reclamação pode ajudar 
a detectar eventuais preocupações da comunidade 
mais cedo, assim que elas surgirem (e às vezes evitar 
ações judiciais da comunidade contra a organização). 
Esses mecanismos tipicamente se aproveitam de 
outros processos de engajamento comunitário e os 
complementam. O envolvimento com as mulheres em 
nível comunitário permite que uma organização ouça 
as vozes frequentemente não ouvidas das mulheres, o 
que pode oferecer informações importantes sobre as 
preocupações da comunidade que, de outra forma, a 
organização poderia não tomar conhecimento. 
 
Em outros casos, pode ser interessante que as orga-
nizações se envolvam com grupos masculinos. Por 
exemplo, há casos bem documentados de orga-
nizações que atraem principalmente trabalhadores 
do sexo masculino, atraindo também a prática de 
prostituição na comunidade. Se isso resultar em uma 
alta prevalência de HIV/AIDS em uma comunidade, 
também pode impactar negativamente a força de 
trabalho e resultar em ineficiências organizacionais e 
despesas devido à perda de tempo dos funcionários. 
Consequentemente, isso justificaria o envolvimento 
ativo de uma organização em programas comunitários 
de prevenção de HIV/AIDS. O exemplo na caixa 5.3 do 
Zimbábue mostra que diálogos entre as organizações 
e os homens da comunidade podem ser especial-
mente eficazes no tratamento da questão de HIV/AIDS.

Em algumas situações, as operações de uma 
organização podem exigir um reassentamento das 
populações locais. Embora os efeitos do desloca-
mento possam ser comuns tanto a mulheres quanto 
homens, as mulheres são frequentemente mais 
afetadas adversamente pelo deslocamento ou mais 
vulneráveis a ele (Benjamin e Fancy, 1998). As pessoas 
afetadas e, especialmente as mulheres, podem sofrer 
uma perda de seus meios de subsistência, a desagre-
gação de redes sociais e a perda de acesso a serviços, 
entre outras consequências (Farha e Thompson 2002). 
Compreender o impacto diferenciado por gênero 
do deslocamento, avaliando os impactos de gênero 
como parte das avaliações de impacto ambiental e 
social, pode ajudar as organizações a garantir que as 
mulheres não sejam ainda mais prejudicadas além de 
serem deslocadas.

Caixa 5.2. Consultando as mulheres por 
meio de um mecanismo institucional

Uma empresa de mineração em Gana criou um 
Comitê Consultivo da Mulher que tem 75 membros 
e realiza reuniões a cada trimestre para debater 
questões que afetam as mulheres, como emprego, 
acesso a crédito e bolsas de estudo para a educação 
dos filhos.a Esse comitê também garante que as 
mulheres tenham representação em todos os outros 
comitês da empresa de mineração. Os agentes 
de resolução responsáveis pelo mecanismo de 
reclamação da organização são convidados para as 
reuniões do comitê para explicar como as questões 
levantadas estão sendo tratadas. Os membros 
do comitê, em seguida, reúnem-se com outras 
mulheres para dar feedback. Se um problema não 
puder ser resolvido na reunião, ele é encaminhado 
ao procedimento de reclamação da organização (ver 
IFC 2009b).

a.Para obter mais informações sobre o Comitê Consultivo 
da Mulher, da Newmont, em Gana, visite http://www.
newmont.com/ africa/ahafo-ghana/community/
building-diversity%20.

61  Para obter mais informações sobre a iniciativa da Standard Chartered, “Seeing is Believing”, visite http://www.standardchartered.com/
sustainability/ community-investment/seeing-is-believing/en/.
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O envolvimento com ações comunitárias pode servir 
para reduzir riscos financeiros e a perda da produ-
tividade. Por exemplo, a violência contra as mulheres 
no ambiente de trabalho e no lar pode afetar nega-
tivamente a produtividade de uma organização, o 
que possui implicações financeiras associadas. Na 
verdade, no Reino Unido, o custo do absentismo, da 
perda de produtividade e da rápida rotatividade dos 
funcionários devido à violência contra as mulheres é 
estimado em £2,7 bilhões (PCSA International, 2008). 
Há evidências que sugerem que as mulheres são mais 
propensas que os homens a enfrentar discriminação 
sexual no trabalho e que a discriminação é maior 
para as trabalhadoras empregadas temporária ou 
ocasionalmente do que para aquelas com emprego 
continuado ou permanente.62 Embora este assunto 

esteja diretamente relacionado com questões de 
trabalho, ele também é especialmente pertinente ao 
trabalho comunitário da organização em relação a 
potenciais futuros empregados. Segundo o Instituto 
Americano de Violência Doméstica, o custo anual da 
violência doméstica nos Estados Unidos ultrapassa 
US$ 5,8 bilhões e as perdas correspondentes de 
produtividade e receita chegam a US$ 1,8 bilhão.63 
Outros estudos mostram que 96% das vítimas de 
violência doméstica têm problemas no trabalho 
devido à violência (Instituto Americano de Violência 
Doméstica, 2001).

No entanto, a defesa da prevenção da violência contra 
a mulher no trabalho e na comunidade vai além do 
argumento comercial. A violência contra a mulher é 
considerada a causa e a consequência da desigual-
dade de gêneros.64 De forma mais geral, também, 
embora os motivos estratégicos para o envolvimento 
e o investimento comunitário sejam importantes, 
o dever moral de as organizações promoverem e 
respeitarem a igualdade de gêneros e a capacitação 
das mulheres na comunidade local é igualmente 
essencial e motivador para os trabalhadores de ambos 
os sexos e para seus empregadores. A igualdade de 
gêneros é uma parte fundamental de uma estrutura 
internacional de direitos humanos mais ampla, e 
pode ser interessante para as organizações trabalhar 
com a comunidade sobre a questão, em parte para 
demonstrar que prestam contas às mulheres, homens 
e crianças nas comunidades onde vivem e trabalham, 
e para contribuir para a garantia de um futuro com 
igualdade de gêneros para todos

 
 “Se nós nos concentrarmos apenas 
nos motivos comerciais para fazer 
isso, nós realmente deixamos algo 
escapar. As pessoas querem fazer 
isso porque isso é a coisa certa, não 
apenas porque isso é bom para os 
negócios.”

 
Sam Mercer, Business in the Community (BITC), Reino 
Unido 

Caixa 5.3. Envolvendo os homens para 
promover a igualdade de gêneros na 
comunidade

No Zimbábue, há uma ONG chamada Padare/
Enkundleni – o Fórum dos Homens sobre Gênero. 
Fundada em 1995 por um grupo de cinco 
homens, esta organização tem 1500 membros 
espalhados por 17 sedes locais por todo o país. 
Ela está empenhada em promover a igualdade 
de gêneros e desenvolveu programas que visam 
à mudança comportamental em homens e 
meninos na área de relações de gênero. Ela usa 
uma campanha de mídia e de sensibilização para 
debater publicamente os papéis dos homens 
e sensibilizar os jornalistas do sexo masculino 
e grupos políticos sobre questões de gênero. 
A organização trabalha com os homens para 
assumir responsabilidade pela epidemia de HIV/
AIDS. Ela realiza oficinas com os homens para 
abordar como o comportamento dos homens 
facilita a propagação do HIV e da AIDS e como 
os homens podem envolver-se na prevenção e 
tratamento.

Fonte: Dorcas Hove (participantes da oficina de consulta 
em Johanesburgo), Federação das Mulheres da Imprensa 
Africana na África do Sul, África do Sul.

62  A pesquisa foi conduzida pelo Professor Anthony LaMontagne da Universidade de Melbourne. Um comunicado à imprensa sobre o 
estudo está disponível em http://www.vichealth.vic.gov.au/en/~/media/ResourceCentre/MediaCentre/PartnerMediaReleases/110908_
Sexual_Harass_ LaMontagne.ashx. Veja também “Occupational skill level and hazardous exposure among working Victorians”, Austra-
lian Journal of Labour Economics [1328-1143] LAMONTAGNE (2008) Volume 11, Issue 1, p. 47.

63  As empresas americanas pagam estimados $3 a $5 bilhões por ano em despesas médicas associadas à violência doméstica (Bureau of 
National Afairs, 1990). Ver a Secretaria de Administração do Estado da Carolina do Norte http://www.doa.state.nc.us/dvio/stats.html.

64  Atos de violência doméstica são cometidos principalmente por homens adultos contra mulheres e crianças. Ver UNICEF 2007. Segundo 
o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2002), 40% dos 70% de vítimas de assassinato 
do sexo feminino na Austrália, Canadá, Israel, África do Sul e Estados Unidos foram mortas por seus maridos ou namorados. No 
Reino Unido, o número é de 40%. Estudos extensivos sobre todas as formas de violência contra a mulher – Relatório do Secretário-
Geral 06 de julho de 2006 disponível para download em: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.
pdf?OpenElement.
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As mulheres também podem ser afetadas de forma 
desigual pelos impactos ambientais diretos e indiretos 
de uma organização, principalmente pelas mudanças 
climáticas. Segundo o Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas (UNDP, 2007, pp. 81-82), “As 
desvantagens históricas das mulheres – o seu acesso 
limitado aos recursos, seus direitos limitados e uma voz 
muda na tomada de decisões – as tornam altamente 
vulneráveis às mudanças climáticas. A natureza dessa 
vulnerabilidade varia bastante, por isso é bom evitar 
a generalização. Mas é provável que as mudanças 
climáticas aumentem os padrões atuais de desvan-
tagem de gênero”. As mulheres que estão se adaptando 
às mudanças climáticas enfrentam desafios crescentes 
na realização de suas atividades domésticas. Por 
exemplo, está bem documentado que as mulheres, que 
são as responsáveis típicas pela coleta de água e lenha, 
precisam caminhar mais em função das mudanças 
climáticas. Isso aumenta a desvantagem social e 
econômica delas, uma vez que reduz seu tempo para a 
escola e para atividades geradoras de renda. Portanto, 
a participação das mulheres no planejamento para as 
mudanças climáticas é promovida pelo UNDP, como as 
iniciativas que abordam os interesses delas em relação 
a este assunto (UNDP 2007, p. 82).

Implantação e prática

A seguir, temos uma gama de exemplos de iniciativas 
comunitárias e de atividades que as organizações 
relatoras podem exercer como parte de uma estratégia 
de gênero e envolvimento comunitário por toda a 
organização.

Consultas

Garantir que as mulheres tenham representação •	
em órgãos de governança e tomada de decisão, 
tais como em comitês que se envolvam com a 
comunidade local e que tomem decisões sobre 
projetos de investimento na comunidade.

Consultar a rede interna de mulheres da organiza-•	
ção (se houver) para recolher “informações” das 
trabalhadoras sobre as questões de gênero na 
comunidade e abordagens para resolvê-las.

Criar um processo onde as mulheres da comu-•	
nidade sejam consultadas separadamente para 
garantir que suas vozes sejam ouvidas (em alguns 
casos pode ser melhor consultar as mulheres 
separadamente). 

Consultar mulheres durante o processo de estudo •	

dos projetos comunitários e garantir a representa-
ção delas para ajudar a identificar e selecionar as ini-
ciativas comunitárias financiadas pela organização e 
nas estruturas de tomada de decisão e governança, 
para que elas possam participar na determinação 
de como os recursos são gastos, em quais comuni-
dades e em que tipos de iniciativas.

Apoiar a criação de um conselho comunitário con-•	
sultivo (externo) de mulheres, se isso for útil.

Iniciativas comunitárias

Conectar o agente de diversidade da organização •	
(se houver) com o pessoal que projeta e implanta 
iniciativas comunitárias. O agente de diversidade 
poderá trazer uma perspectiva de gênero única 
para os programas da comunidade.

Descobrir se há alguma iniciativa apoiada pelo •	
setor público com um enfoque sobre gênero 
que possa ser de interesse para a organização. 
Examinar se pode valer a pena aproveitar essas 
iniciativas em um plano dividido em três partes 
(setor privado, comunidade e governo).

Garantir que qualquer parceria (pública ou privada) •	
se harmonize com os valores sobre gênero da 
organização. 

Trabalhar em estreita colaboração com os  •	
governos e as comunidades locais em políticas e 
práticas que promovam a igualdade de gêneros e 
a capacitação das mulheres.

Considerar o voluntariado dos empregados como •	
um mecanismo para ajudar a compreender  
melhor as questões de gênero da comunidade 
local, e a lidar com essas.

Apoiar o fornecimento de informações sobre vio-•	
lência doméstica para a comunidade local.

Capacitação das mulheres

A fim de viabilizar a participação efetiva das •	
mulheres em programas comunitários locais, 
durante todas as fases de projeto e implantação, 
identificar as necessidades de aprendizagem das 
mulheres da comunidade, e ajudar a garantir que 
tais necessidades sejam satisfeitas.

Fornecer informações sobre carreira e programas •	
de treinamento destinados à comunidade local 
que sejam acessíveis por homens e mulheres e 
destinados a ambos os sexos.
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Considerar a criação de programas para incentivar •	
as mulheres a entrar em áreas não tradicionais 
relacionadas à organização.

Monitoramento e avaliação

Assegurar que os impactos diferenciados por •	
gênero nas comunidades locais sejam levados em 
conta durante o processo de avaliação dos impac-
tos ambientais e sociais, e que dados desagrega-
dos por gênero sejam incluídos nas informações 
de referência obtidas. 

O que as partes interessadas disseram

Promover a igualdade de gêneros na comunidade foi 
considerado uma alta prioridade em todas as oficinas. 
Na Índia e na África do Sul, essa foi considerada a 
segunda área mais importante das questões de gênero, 
depois das questões no local de trabalho. As questões 
comunitárias também foram destacadas no Brasil.

Promover a igualdade de gêneros na comunidade foi 
considerado uma alta prioridade em todas as oficinas. 
Na Índia e na África do Sul, essa foi considerada a 
segunda área mais importante das questões de 
gênero, depois das questões no local de trabalho. As 
questões comunitárias também foram destacadas no 
Brasil.

Tabela 5.1. Práticas empresariais sugeridas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África do 
Sul

Brasil Índia EUA

Apoiar programas de desenvolvimento 
comunitário que capacitem e sejam direcionados 
às mulheres, com foco no acesso a serviços 
essenciais

    

Promover o acesso das mulheres a financiamento   
Contribuir para a mudança cultural e para 
melhores atitudes em relação às mulheres

    

Promover tratamento justo e igualitário das 
mulheres no setor informal

 

Planejamento orçamentário dos programas 
baseado em gênero

 

Consulta com mulheres na comunidade    
Avaliar os impactos diferenciados por gênero das 
operações na comunidade

   

Promover a estrutura jurídica e sua aplicação na 
comunidade



Promover o voluntariado dos funcionários como 
parte do investimento na comunidade

 

Investir em programas de educação comunitária 
sobre violência doméstica e sua prevenção 



Caixa 5.4. Uma empresa emprega mulheres 
deslocadas

Uma empresa de café colombiana está 
trabalhando com a Organização Internacional 
para Migração em um programa de geração de 
renda para mulheres deslocadas internamente 
na Colômbia. Este projeto permite que as 
mulheres ganhem a vida fabricando sacos de 
café, e visa fortalecer o potencial de mercado de 
pessoas deslocadas para ajudá-las no sentido de 
obter independência financeira. Estes sacos são 
utilizados para embalar o “café de reconciliação” 
vendido pela empresa. Até agora, 210 mulheres, 
que são chefes de família com uma média de dois 
a três filhos, beneficiaram-se diretamente com 
este programa.

Fonte: A Organização Internacional para Migração. http://
www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefng-notes/
pbnAM/cache ofonce?entryId=23142
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Consulta à comunidade

Os participantes das oficinas enfatizaram que as 
organizações relatoras deveriam tomar medidas para 
garantir que elas falem com as mulheres e deem voz 
tanto a elas como aos homens nas consultas à comu-
nidade. Foi salientado que envolvimento das mulheres 
tem o potencial de causar mudanças nas relações 
tradicionais de gênero na comunidade. Em geral, 
garantir a participação das mulheres em programas 
comunitários (tanto em sua criação quanto implan-
tação) foi reconhecido como capaz de tornar esses 
programas mais transparentes, eficazes e sustentáveis. 

Os participantes sugeriram que os relatores de  
sustentabilidade incluam informações sobre o 
equilíbrio de gênero dos membros da comunidade 
local consultados, bem como sobre o processo 
de seleção dos indivíduos ou grupos consultados. 
Foi mencionado que um ponto de partida para as 
organizações relatoras é identificar quem constitui a 
comunidade local para fins de relatório. Isso pode ser 
um desafio, já que uma organização pode atuar em 
vários locais diferentes.

Impacto sobre a comunidade

Uma prioridade e expectativa importante manifestada 
pelas partes interessadas foi que as organizações 
administrem e elaborem relatórios sobre o impacto 
delas sobre a comunidade local e, especificamente, 
sobre as mulheres. Em geral, elas recomendaram 
que as organizações garantam que seus projetos 
comunitários sejam baseados em uma compreensão 
das relações de gênero existentes na comunidade. Elas 
sugeriram que as iniciativas comunitárias visem atingir 
e ter um impacto positivo sobre homens e mulheres 
(e que no mínimo não prejudiquem promovendo 
estereótipos de gênero) e que as organizações 
também envidem um esforço especial para contribuir 
para a capacitação de mulheres desfavorecidas e para 
o acesso delas aos serviços básicos. Esses esforços 
foram considerados como elementos que contribuem 
para mudar os paradigmas de gênero e as opiniões 
sobre as mulheres existentes nas comunidades. 

Segundo os participantes, as organizações devem 
tomar cuidado especial para não prejudicar as 
mulheres. Eles salientaram que certas atividades 
comerciais têm um impacto negativo maior sobre 
as mulheres do que sobre os homens. Na Índia, 
por exemplo, foi observado que o deslocamento 
de comunidades locais às vezes é um resultado 
necessário das atividades de certos tipos de orga-
nizações, tais como aquelas envolvidas na geração 

de energia. O deslocamento e o reassentamento, 
geralmente como resultado de grandes projetos 
de infraestrutura, foram mencionados como 
impactos que podem afetar negativa e desigual-
mente as mulheres, que normalmente possuem 
menor controle do que os homens sobre a terra 
e a propriedade.  Portanto, as partes interessadas 
expressaram a expectativa de que as organizações 
examinem os impactos diferenciados por gênero do 
deslocamento que elas causam.

Segundo os participantes, as organizações devem 
tomar cuidado especial para não prejudicar as 
mulheres. Eles salientaram que certas atividades 
comerciais têm um impacto negativo maior sobre 
as mulheres do que sobre os homens. Na Índia, 
por exemplo, foi observado que o deslocamento 
de comunidades locais às vezes é um resultado 
necessário das atividades de certos tipos de orga-
nizações, tais como aquelas envolvidas na geração 
de energia. O deslocamento e o reassentamento, 
geralmente como resultado de grandes projetos de 
infraestrutura, foram mencionados como impactos 
que podem afetar negativa e desigualmente as 
mulheres, que normalmente possuem menor 
controle do que os homens sobre a terra e a proprie-
dade. Portanto, as partes interessadas expressaram 
a expectativa de que as organizações examinem os 
impactos diferenciados por gênero do deslocamento 
que elas causam.

Os participantes também debateram como os 
empregadores podem alterar o equilíbrio de gênero 
de uma população local, às vezes com efeitos prejudi-
ciais, quando eles transferem funcionários para outro 
local de operações. No caso de certos setores que 
tradicionalmente dependem de um grande número 
de trabalhadores do sexo masculino, como o setor de 
mineração, eles mencionaram que o comportamento 
sexual de alto risco desses trabalhadores pode 
impactar a saúde e o bem-estar das comunidades 
locais. Especificamente, as partes interessadas 
mencionaram a maior prevalência de HIV/AIDS e a 
prostituição feminina nas imediações das minas. Eles 
indicaram exemplos de mineradoras que trabalham 
em parceria com as comunidades locais, inclusive 
criando conselhos de consulta às mulheres, como 
parte de sua estratégia de envolvimento da comuni-
dade para resolver esses problemas. Foi mencionado 
que em certos países pode haver requisitos especí-
ficos de relatórios referentes aos impactos sobre a 
comunidade. Por exemplo, na África do Sul, Relatório 
King II (2002)65 exige que as empresas privadas 
divulguem seu plano e política estratégica sobre o 
combate a HIV/AIDS.

65  Relatório do King Committee on Corporate Governance, Institute of Directors, África do Sul. As empresas listadas na Bolsa de Valores 
JSE da África do Sul devem obedecer ao King II, que por si só requer obediência às diretrizes da Global Reporting Initiative. Um resumo 
executivo pode ser encontrado em: http://www.ecseonline.com/PDF/King%20Committee%20on%20Corporate%20Governance%20
-%20Executive%20Summary%20of%20the%20King%20Report%202002.pdf.
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Os participantes manifestaram a expectativa de que 
as organizações relatoras forneçam informações 
desagregadas por gênero sobre quais membros da 
comunidade elas consultam e como as opiniões 
dessas pessoas são recolhidas. Também foi sugerido 
que as organizações contem e relatem os bene-
ficiários de suas atividades comunitárias por gênero, 
embora esta informação tenha sido considerada 
possivelmente difícil de coletar. Além disso, os  
interessados recomendaram que as organizações 
realizem “exercícios de orçamento por gênero”, 
examinando se o valor monetário de seus programas 
é distribuído a beneficiários de ambos os sexos igual-
mente. Da mesma forma, foi sugerido que os relatores 
forneçam informações sobre os procedimentos 
relacionados com a avaliação dos riscos e gestão dos 
impactos das operações nas comunidades locais nas 
fases de entrada, operação e saída, e se conduziram 
uma avaliação de impacto sobre os gêneros.

Foi sugerido que as organizações considerem a criação 
de mecanismos de reclamação da comunidade, 
acessíveis tanto às mulheres como aos homens, para 
detectar qualquer preocupação logo no início, e talvez 
para evitar ações judiciais da comunidade contra a 
organização.

Investimento na Comunidade

Os participantes das oficinas manifestaram a opinião 
de que as organizações comprometidas com a 
promoção da igualdade de gêneros também podem 
querer apoiar ONGs e outros grupos comunitários 
que trabalhem mais geralmente para o avanço das 
mulheres como parte de suas atividades comunitárias. 
Foi observado que investir na comunidade pode 
traduzir-se em investir em recursos locais para uma 
organização (como o capital humano local de poten-
ciais empregados, fornecedores e consumidores). 

O trabalho voluntário dos empregados nas ações 
que apoiam as mulheres e promovem a igualdade de 
gêneros foi considerado como um mecanismo com 
potencial para conectar os funcionários com as preocu-
pações da comunidade e, ao mesmo tempo, impactar 
a comunidade positivamente e contribuir para as boas 
relações entre a organização e a comunidade.

Foi reconhecido que muitos aspectos da desigualdade 
de gênero são o resultado de normas sociais e se 
manifestam em nível comunitário. Portanto, quando 
as organizações quiserem abordar questões de gênero 
internamente no local de trabalho, promover a igual-
dade de gêneros em nível comunitário é um ponto de 
entrada importante para a mudança. Os participantes 
das oficinas afirmaram que incentivam as organizações 
a contribuir através de seu investimento na comuni-
dade para projetos que abordem as desigualdades 
de gêneros e se oponham a estereótipos de gênero 
persistentes. 

As atividades de investimento na comunidade podem 
ser mais eficazes para uma empresa quando estão rela-
cionadas com a estratégia organizacional. Por exemplo, 
se uma empresa de engenharia quiser garantir que 
haja engenheiros suficientes para trabalhar para a 
empresa no futuro, seria uma boa estratégia investir 
na formação de engenheiros e engenheiras dentro da 
comunidade local, talvez através do apoio a bolsas de 
estudo para que meninas e meninos façam o curso na 
universidade.

Os participantes das oficinas expressaram que 
tanto as mulheres como os homens devem se 
beneficiar dos investimentos comunitários apoiados 
por uma organização. Foi considerado que, uma 
vez que as organizações e grupos comunitários 
femininos possivelmente tenham visibilidade e voz 
limitados, pode haver a tendência de que sejam 
desconsiderados como beneficiários em potencial 
de um investimento comunitário. Os participantes 
das oficinas disseram esperar uma contribuição por 
parte das organizações em iniciativas que estimulem 
oportunidades de geração de renda para as mulheres, 
além dos homens, e projetos que garantam acesso 
igualitário para os gêneros à saúde e educação, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Esses 
investimentos podem beneficiar diretamente um 
empregador, garantindo um conjunto de futuros 
trabalhadores saudáveis, qualificados e alfabetizados.

Os participantes da oficina na Índia expressaram 
a opinião de que os relatórios de sustentabilidade 
devem mencionar especificamente o investimento 
da empresa em ações voltadas para as mulheres 
da comunidade local. Os participantes enfatizaram, 
ainda, a importância do contexto nacional da 
empresa com relação à igualdade de gêneros, e 
conclamaram as empresas internacionais a produzir 
relatórios específicos por país, ou então garantir 
que os relatórios indiquem algumas das questões 
de igualdade de gênero enfrentadas dentro da 
comunidade nos vários países em que atua. Para 
obter informações sobre (des)igualdade de gênero, 
foi sugerido que as organizações consultem e façam 

Caixa 5.5. Exemplo de relatório do número de 
beneficiárias na comunidade local

No seu relatório de sustentabilidade de 2008, 
a Grasim Industries, uma empresa de cimento 
indiana, incluiu o número de beneficiárias na 
comunidade e o número de grupos de autoajuda 
de mulheres que receberam treinamento.

Fonte: http://www.grasim.com/investors/downloads/ 
cementing_ties_sustainability_report07-08.pdf  



54

referência a dados das Nações Unidas.

Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3 

Através das Diretrizes G3 sobre a Divulgação da 
Abordagem da Gerência 66 da Sociedade, as orga-
nizações são convidadas a relatar suas políticas de 
avaliação dos riscos e gestão de impactos de suas 
operações nas comunidades locais.  Se a política 
de uma empresa mencionar especificamente a 
avaliação e gestão dos impactos por gênero, então 
esta informação é pertinente para ser incluída em 
seus relatórios

O indicador SO1 abrange informações sobre a 
“natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas 
e práticas que avaliem e administrem os impactos 
sobre as comunidades, inclusive sobre operações de 
entrada e saída”. Informações específicas a um gênero 
podem ser incluídas no relatório neste indicador.

Um indicador da GRI contido no Suplemento do 
Setor de Serviços Públicos de Energia Elétrica 
apoia relatórios específicos sobre o impacto do 
deslocamento. O EU20 exige que os relatores do 
setor incluam informações sobre a sua “abordagem 
para gerenciar os impactos do deslocamento”. Fora 
do setor de energia elétrica, isso também pode ser 

relevante para qualquer setor em que as atividades 
empresariais resultem no deslocamento e reassen-
tamento de membros da comunidade local. Nesse 
caso, as melhores práticas incluiriam o relato deste 
indicador com dados desagregados por gênero, a 
fim de revelar se as mulheres são afetadas desigual-
mente, e que ação foi tomada para reduzir tais 
efietos, conforme sugerido pelas partes interessadas 
consultadas para esta publicação.

O Suplemento do Setor de Serviços Públicos de 
Energia Elétrica inclui também um indicador (EU22) 
sobre o número de pessoas deslocadas física ou 
economicamente pelas operações de uma empresa 
e a indenização para essas pessoas, classificada por 
tipo de projeto. Quando as organizações relatam 
sobre este indicador, as melhores práticas envolvem 
informar o número de pessoas e, sempre que 
possível, o valor da indenização recebida por gênero.

 
Exemplos de medidas adicionais

A tabela a seguir inclui ideias para outras medidas 
de desempenho relativas à igualdade de gêneros e 
a comunidade, sugeridas pelas partes interessadas 
durante a consulta para esta publicação.

Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Contribuir para o bem-estar 
das mulheres e homens nas 
comunidades afetadas

Ações, incluindo doações 
e subvenções para abordar 
a igualdade na comunidade

Abordagem da gerência 
sobre a consulta das 
mulheres locais para 
criar programas de 
envolvimento/investimento 
na comunidade

Abordagem da gerência para 
determinar as atividades de 
envolvimento/investimento 
na comunidade, inclusive 
políticas e critérios

Número total de programas 
de envolvimento/
investimento na 
comunidade direcionados 
às mulheres

Número total de 
beneficiários diretos 
dos programas de 
envolvimento/investimento 
na comunidade, 
classificados por gênero

Abordagem da gerência, 
incluindo análises de 
impacto por gênero, para 
abordar os impactos 
relativos a gênero na 
comunidade

Valor monetário total 
dos programas de 
envolvimento/investimento 
na comunidade, 
classificado por gênero dos 
beneficiários

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

Tabela 5.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros e a comunidade

66   Ver a página 30 das Diretrizes G3. http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/ED9E9B36-AB54-4DE1-BFF2-5F735235CA44/0/ G3_
GuidelinesENU.pdf.
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No seu relatório de sustentabilidade de 2008, o conglomerado indiano e relator da GRI ITC incluiu uma tabela com  

informações sobre a sua atividade de investimento na comunidade. No texto que acompanha ele também incluiu 

informações sobre como o seu trabalho de capacitação econômica das mulheres estava ligado à promoção das Metas 

de Desenvolvimento do Milênio para promover a igualdade de gêneros e capacitar as mulheres (para informações sobre 

as Metas de Desenvolvimento do Milênio, veja o anexo). Ele também forneceu informações quantitativas no seu texto 

narrativo sobre o faturamento total de microempresas administradas por mulheres que ele apoiou e o valor financeiro 

dos empréstimos bancários que os grupos de autoajuda de mulheres conseguiram obter para financiar as atividades de 

emprego autônomo de seus membros do sexo feminino. Além disso, a empresa incluiu informações sobre o número de 

pessoas (e suas famílias) que ele apoiou para ter acesso a seguro-saúde.

Caixa 5.7. Envolvendo os homens da comunidade para tratar da violência de gênero

Uma empresa cafeeira sediada nos EUA envolveu alguns de seus produtores ruandeses do sexo masculino em 
um seminário de treinamento para tratar da violência de gênero. O presidente da empresa escreveu um artigo 
explicando porque a empresa apoiava o seminário, enfatizando a necessidade de se conversar sobre a violência 
de gênero e recuperação em uma sociedade pós-conflito. O programa foi conduzido pela Men’s Resources 
International.

Fonte: Dovey, Kathryn. 2009. Putting Gender on the Business and Human Rights Agenda Scoping Paper. Junho de 2009.

Atividades Até 2006-07 2007-2008 Até agora
Programa de microcrédito: grupos de autoajuda (número)

Programa de microcrédito: membros (número)

Poupança (Rs Lakhs)

Empregadas em microempresas (número de mulheres)

Treinamento (número de mulheres)

Caixa 5.6. Exemplo de relatório sobre as atividades de investimento comunitário

Fonte: ITC http://www.itcportal.com/sustainability-report-2008/index.htm.
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Igualdade de Gêneros e os Consumidores
Introdução 

As mulheres tomam cerca de 80% das decisões de 
compra de bens de consumo nos EUA (Cunningham 
e Roberts, 2006), e controlam, no mundo todo, 
aproximadamente $20 trilhões dos gastos anuais 
dos consumidores (Silverstein e Sayre, 2009). Ainda 
assim, embora se diga que a economia feminina 
representa um mercado em crescimento superior a 
duas vezes as oportunidades da China e Índia juntas, 
as consumidoras são amplamente consideradas 
como subestimadas e mal atendidas (Silverstein e 
Sayre, 2009).

“Se as empresas não reagem 
favoravelmente à diversidade 
de gêneros, então em muitos 
casos elas estão realmente 
perdendo uma oportunidade de 
se beneficiar: seja com 50% do 
grupo de recursos ou do grupo 
de consumidores.”

Harsh Purohit, Cognito Advertising, Índia

Conforme mencionado no capítulo sobre a cadeia de 
fornecimento deste relatório, uma pesquisa realizada 
em 2007 pelo Conselho Nacional de Empresas de 
Mulheres, dos EUA, constatou que as mulheres eram 
mais propensas a comprar um produto se soubessem 
que a empresa estava apoiando empresas perten-
centes a mulheres.67 Com frequência, as mulheres não 
apenas tomam a maioria das decisões de compras de 
bens de consumo, mas também há evidências que 
sugerem serem elas consumidoras mais sustentáveis 
do que os homens. Evidências recentes também 
parecem apoiar resultados de pesquisas que indicam 
que as mulheres são mais predispostas a comprar 
produtos orgânicos e com rótulos ecológicos (OECD 
2008a, pp. 124, 242) e, em suas compras, levam mais 
em conta as questões éticas, como trabalho infantil e 
comércio justo (OECD, 2008e, p. 48). No Reino Unido, 
por exemplo, as mulheres são mais propensas que 
os homens a adquirir produtos e serviços ecológicos 

(WEN, 2007).68 Além disso, pesquisas indicam que 
existem diferenças nos tipos de coisas que mulheres 
e homens compram. Por exemplo, as mulheres 
tendem a comprar produtos básicos, mais baratos e 
não-duráveis para toda a família, tais como alimentos, 
roupas e artigos para o lar, enquanto os homens 
tendem a comprar bens de capital caros e de serem os 
proprietários registrados de coisas como casas, carros 
e produtos eletrônicos (Ministério Sueco de Desenvol-
vimento Sustentável, 2006).

Nos mercados de consumo onde a demanda é 
crescente por produtos sustentáveis e éticos (Banco 
Cooperativo, 2008), a comercialização e o desen-
volvimento responsáveis de produtos e serviços 
podem desempenhar um papel importante na 
promoção da igualdade de gêneros, influenciando a 
percepção da sociedade sobre os papéis de gênero 
e opondo-se a estereótipos. Este capítulo é sobre as 
questões de igualdade de gêneros que surgem para 
uma organização relatora à medida que ela interage 
com os consumidores por meio dos seus produtos e 
serviços, a sua publicidade destes, e sua distribuição 
para o usuário final.

 
Tendências

Embora os níveis de consumo e os impactos 
variem de acordo com a geografia e outros fatores, 
a demanda dos consumidores por produtos e 
serviços mais sustentáveis e éticos está aumentando 
(WBCSD [Conselho Empresarial Mundial para 
Desenvolvimento Sustentável], 2008, p. 12) e está 
sendo incentivado pelos formuladores de políticas69 
dentro de alguns mercados consumidores. Segundo 
a Fairtrade Labeling Organizations International 
(FLO) [Organizações Internacionais para Rotulagem 
de Comércio Justo], um organismo de tutela para 
produtores e certificadores internacionais de 
comércio justo, apesar da desaceleração econômica, 
as vendas de produtos de comércio justo cresceram 
22% globalmente em 2008.70 

67  Ver p. 41 para consulta à Pesquisa do WBENC.
68  Sobretudo, as consumidoras estão dispostas a pagar preços mais altos por essas compras ecológicas (Auger et al. 2003). As consumido-

ras também dão mais valor ao transporte eficiente em termos de energia. Um estudo da Noruega, que analisou a demanda potencial 
doméstica por veículos movidos a combustíveis alternativos, concluiu que as mulheres são mais propensas a considerar a compra de 
tais veículos do que os homens (OECD 2008d, p. 72). Um estudo similar sobre a compra de veículos novos nos EUA constatou que a 
demanda por veículos econômicos em termos de consumo de combustível é maior entre as mulheres, minorias, e pessoas mais jovens, 
mesmo após as diferenças de renda terem sido consideradas (OECD 2008d, p. 71).

69  Por exemplo, o Processo de Marrakech é “um processo global de apoio à elaboração de uma Estrutura de 10 Anos de Programas 
(10-Year Framework of Programs - 10YFP) sobre o consumo e a produção sustentáveis, conforme estabelecido pelo Plano de Ação de 
Johanesburgo, da Conferência de Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável (World Summit on Sustainable Development - WSSD).” 
Os objetivos dessa iniciativa incluem incentivar os consumidores a adotar uma atitude mais responsável em relação às suas decisões de 
compra e estilos de vida. Para obter mais informações, ver http://esa.un.org/marrakechprocess/.

70  Os números mais recentes divulgados mostram que as vendas do comércio justo cresceram em, no mínimo, 50% em sete países, inclu-
indo a Austrália e a Nova Zelândia (72%), Canadá (67%), Finlândia (57%), Alemanha (50%), Noruega (73%), e Suécia (75%). As vendas de 
produtos de comércio justo certificados, muitos dos quais incluem a igualdade de gêneros como critério de certificação, aumentaram 
em 43% no Reino Unido, e 10% nos EUA, os maiores mercados para produtos do comércio justo (FLO 2009c). De fato, o “Relatório sobre 
o Consumo Ético” (Co-operative Bank 2008) avaliou o mercado ético total do Reino Unido em £35,5 bilhões em 2007, 15% a mais do 
que os £31 bilhões dos 12 meses anteriores. Aumentos nos gastos éticos foram observados nas categorias de alimentação e bebi-
das, energia ecológica, aparelhos econômicos em termos de consumo de energia, produtos pessoais de comércio justo, e atividades 
bancárias e investimentos éticos.
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A igualdade de gêneros é uma dimensão da gama 
de fatores que os consumidores consideram ao 
escolher comprar produtos ou serviços éticos. 

Respondendo a essa demanda visivelmente crescente 
por produtos éticos, os fornecedores de bens e serviços 
de consumo estão passando para a utilização de fontes 
mais sustentáveis para seus produtos e gerenciando 
seus impactos de sustentabilidade, incluindo a 
igualdade de gêneros, na sua cadeia de fornecimento 
(ver o capítulo sobre igualdade de gêneros na cadeia 
de fornecimento, acima). Além disso, um número 
crescente de empresas vem assumindo o compro-
misso de tornarem-se mais éticas e frequentemente 
afirmam esse compromisso para com os direitos 
humanos em seus relatórios de sustentabilidade. Tais 
empresas, frequentemente, estão buscando alcançar 
a certificação para os seus produtos. Há uma gama 
diversificada de normas de rotulagem de produtos, 
algumas específicas por produto e outras mais 
gerais, que ajudam os consumidores a identificar em 
produtos que foram cultivados ou fabricados de forma 
sustentável e, entre outros fatores, contribuem para a 
igualdade de gêneros.

Existem duas maneiras de os produtos do comércio 
justo serem comercializados aos consumidores 
finais. Na rota tradicional ou integrada, os bens são 
produzidos, importados e distribuídos por orga-
nizações especializadas de comércio justo. A outra 
rota de comercialização é por meio da rotulagem e 
certificação do comércio justo, pelo qual as merca-
dorias (principalmente produtos alimentares) são 
certificadas por um órgão de verificação indepen-
dente terceirizado para garantir que as suas cadeias 
de produção respeitem as normas de comércio 
justo. As normas internacionais de comércio justo 
para produtos rotulados foram desenvolvidas pela 
Organizações Internacionais para Rotulagem de 
Comércio Justo (Fairtrade Labelling Organizations 
International – FLO) e as normas para as organiza-
ções de comércio justo pela Organização Mundial 
do Comércio Justo (WFTO, anteriormente conhecida 
como Associação Internacional de Comércio Justo). 
Ambos os sistemas são baseados em uma definição 
e princípios conjuntos de comércio justo (Secretaria 
de Defesa do Comércio Justo, 2007) e os dois 
conjuntos de normas de comércio justo abordam a 
igualdade de gêneros. 

Dentro das suas 10 normas internacionais de 
comércio justo, acompanhada por um conjunto de 
indicadores mensuráveis e critérios de conformi-
dade, a WFTO dedica uma norma (número 6) à “não 

discriminação, equidade de gêneros e liberdade 
de associação” (IFAT [Federação Internacional para 
Comércio Alternativo] 2007). Os Indicadores Regionais 
da IFAT para Normas Africanas para Organizações 
de Comércio Justo estipulam que: a) as regras sobre 
emprego das mulheres, tal como foi aprovado 
pelo governo, estão disponíveis na organização; b) 
a organização tem uma política de igualdade de 
oportunidades e práticas de remuneração igual para 
trabalho igual para homens e homens; c) os direitos 
das mulheres de se organizar para seu bem-estar 
comum são respeitados; e d) as mulheres são 
representadas no processo decisório. Na sua Carta de 
Princípios do Comércio Justo, a FLO afirma especifi-
camente a convenção de que “as mulheres recebam 
remuneração igual aos homens por trabalho equiva-
lente e participem plenamente das decisões relativas 
ao uso dos benefícios decorrentes da produção e das 
relações de comércio justo”. (FLO, 2009a, p. 6)

A FLO utiliza um conjunto de indicadores específicos 
durante o seu processo de inspeção e certificação 
para avaliar o cumprimento das suas normas. Em 
suas normas para o trabalho contratado, uma 
cláusula enfatiza o direito das mulheres à igualdade 
de oportunidades. Para receber a certificação, 
as empresas são obrigadas a prestar atenção 
especial à capacitação das mulheres e a adotar o 
objetivo de alcançar a igualdade de gêneros (FLO, 
2007). As normas de comércio justo da FLO para 
as organizações de pequenos produtores exigem 
que as empresas identifiquem os grupos minori-
tários e desfavorecidos de acordo com o gênero 
e que prestem atenção especial à participação de 
membros do sexo feminino (FLO, 2009b).

Os esquemas de certificação em igualdade de 
gêneros também surgiram fora das normas de 
comércio justo. No México, o Modelo de Equidade 
de Gêneros é um programa de parceria público-
privada entre o governo mexicano, o setor privado e 
o Instituto Nacional da Mulher que leva à certificação 
de empresas interessadas em promover a igualdade 
de gêneros. As áreas abrangidas pelo programa de 
certificação são contratação, progressão na carreira, 
treinamento e assédio sexual. Até 2007, 117 empresas 
com um total de cerca de 500.000 funcionários 
receberam o Selo de Certificação do Modelo de 
Equidade de Gêneros, e 550 pessoas receberam 
treinamento sobre como implantar ações de igual-
dade de gêneros.71 Esquemas similares de certificação 
em igualdade de gêneros já foram implantados em 
outros países da América Latina e no Egito.

71 Para obter mais informações sobre este programa, veja “Gender Equity Promotion in the Private Sector in Mexico: The Development 
of a Successful Model,” de Maria Elena Castro: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/art_Gender_SmartLessons_
Castro/$FILE/ WB_Gender_Castro.pdf.
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Mensagens sobre as credenciais de sustentabilidade 
das empresas e qualquer certificação de ética ou de 
sustentabilidade que elas tenham recebido estão 
cada vez mais sendo incorporadas aos seus planos 
de marketing e publicidade. Na verdade, segundo 
o Conselho Empresarial Mundial para Desenvolvi-
mento Sustentável (WBCSD, 2008, p. 28), “o plano 
de marketing tem um papel vital a desempenhar 
ao aproveitar as referências de sustentabilidade 
da empresa para construir valor de marca”. No seu 
relatório sobre consumo sustentável, o WBCSD (2008) 
ressalta a importância da coerência entre marketing 
e publicidade e a estratégia de sustentabilidade 
corporativa. As pesquisas indicam que a “equidade 
social” é agora o aspecto de valor de marca com mais 
rápido crescimento e, portanto, já é um importante 
fator de atração de consumidores.

As empresas estão sendo incentivadas a incorporar 
práticas éticas nas suas políticas publicitárias, 
especificamente no que diz respeito à igualdade 
de gêneros. Por exemplo, os Princípios Femininos 
da Calvert conclamam as empresas a “manter 
padrões éticos de publicidade que respeitem a 
dignidade das mulheres em todos os materiais 

de venda, promocionais e publicitários, excluindo 
qualquer forma de exploração sexual ou de gênero 
das campanhas publicitárias e de marketing”.72 
Este princípio está incorporado aos Princípios de 
Igualdade de Gêneros de São Francisco, modelados 
segundo a estrutura dos Princípios Femininos da 
Calvert, e promovido entre as empresas na Região 
de São Francisco pela Secretaria Municipal para a 
Situação da Mulher.73 Mais informações sobre esses 
princípios podem ser encontradas no Capítulo 
sobre Igualdade de Gêneros e Investimento desta 
publicação, que também faz referência a fundos 
de investimento que “evitam investir em empresas 
cujos produtos aviltem as mulheres ou que utilizem 
estereótipos negativos em suas propagandas, 
promoções ou marketing”.74

As representações de gênero na publicidade para 
qualquer tipo de produto podem reforçar as atuais 
atitudes negativas e os papéis de gênero (MacKay 
e Covell, 1997), com impactos negativos sobre a 
igualdade de gêneros (Svensson, 2008). Alguns 
argumentam que “os estereótipos de gênero na 
publicidade confinam as mulheres, homens, meninas 
e meninos, limitando os indivíduos a papéis pré-
determinados e artificiais que são, geralmente, 
degradantes, humilhantes e emburrecidos para 
ambos os sexos” . (Svensson, 2008, p. 4)

Há uma crescente regulação em termos de publi-
cidade e gênero. Por exemplo, uma resolução 
não-legislativa do Parlamento Europeu afirma 
claramente que é importante que a publicidade seja 
sujeita às atuais regras obrigatórias de ordem ética 
ou jurídica ou a códigos de conduta de modo a não 
transmitir mensagens discriminatórias ou aviltantes 
com base em estereótipos de gênero.75

Em 1993, a Agência Nacional dos Consumidores da 
Dinamarca publicou diretrizes sobre discriminação 
sexual na publicidade. As diretrizes indicam que a 
publicidade que representa homens ou mulheres de 
uma forma depreciativa – por exemplo, reduzindo 
as pessoas a objetos sexuais ou representando o 
sexo de uma pessoa de maneira degradante ou 
discriminatória – é considerada incompatível com as 
boas práticas de marketing. Além disso, a publicidade 
que afirmar ou implicar claramente que um gênero é 
social, econômica ou culturalmente inferior, ou que 
um gênero é menos qualificado, menos inteligente 
ou menos adequado para resolver determinados 

Caixa 6.1. Responsabilidade social e gestão de marcas

No relatório do World Wildlife Fund [Fundo 
Mundial para a Natureza] chamado Let Them 
Eat Cake: Satisfying the New Consumer Appe-
tite for Responsible Brands [Deixem que Eles 
Comam Bolo: Satisfazendo o Novo Apetite dos 
Consumidores por Marcas Responsáveis],a 
argumenta-se que, no futuro, “as marcas conven-
cionais precisarão vir com responsabilidade 
ambiental e social ‘embutidas’, estimuladas por 
valores corporativos e de marca genuinamente 
defendidos e completamente incorporados” (p. 5). 
Os autores afirmam que “os aspectos sociais em 
particular estão se tornando cada vez mais impor-
tantes para promover o valor da marca. ... Algumas 
marcas líderes estão reagindo a essas tendências 
incorporando mensagens pertinentes em sua 
publicidade e em outras comunicações” (p. 19). 

a. Uma versão resumida do relatório, escrita por Anthony 
Kleanthous e Jules Peck, está disponível em http://www.wwf. 
org.uk/flelibrary/pdf/let_them_eat_cake_abridged.pdf.

72  http://www.calvert.com/nrc/literature/documents/4978.pdf.
73  http://www.calvert.com/NRC/Literature/Documents/sr_CWP_Gender_Equality_PR.pdf Mais informações estão disponíveis em: http://www. 

sfgov.org/site/dosw_page.asp?id=84665. 
74  Por exemplo, o Women’s Equity Fund da Pax World . http://paxworld.com/investment-approach/the-benefts-of-esg/social/gender-empow-

erment/.
75  er a resolução do Parlamento Europeu de 03 de setembro de 2008, sobre como o marketing e a publicidade afetam a igualdade entre mulheres e 

homens (2008/2038(INI)) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200905/20090507ATT55349/20090507ATT55349EN.pdf.
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problemas que não sejam fisiologicamente rela-
cionados a um gênero também é considerada 
incompatível com as boas práticas de marketing 
(Ombudsman do Consumidor Dinamarquês, 1993).

Houve também uma mudança no ambiente regu-
latório da Europa para enfrentar a desigualdade de 
gêneros no acesso a produtos e serviços. Em 2004, 
o Conselho da União Europeia adotou uma diretiva 
que trata do princípio da igualdade de acesso para 
homens e mulheres.76 O artigo 10º da diretiva salienta 
que “os problemas são especialmente evidentes na 
área do acesso a bens e serviços e fornecimento dos 
mesmos. A discriminação baseada no sexo deve ser 
prevenida e eliminada nesta área”. Essa legislação 
esclarece que “a discriminação direta ocorre somente 
quando uma pessoa é tratada de forma menos 
favorável, em razão do sexo, do que outra pessoa em 
situação comparável.”

 
“Uma das áreas que gostaríamos 
de compreender melhor em 
termos de nossa produção é o 
impacto que a representação 
dos gêneros tem sobre os nossos 
públicos”.

Bola Fatimilehin, BBC, Reino Unido

 
A discriminação de gênero no acesso a produtos 
e serviços é prevalente em todo o mundo. No 
contexto dos países em desenvolvimento, em 
especial, a falta de acesso a financiamento para as 
mulheres está amplamente documentada. A falta 
de direitos à terra e à propriedade para as mulheres 
em alguns países pode impedir o acesso delas ao 
crédito (UNIFEM 2009, p. 41). Em resposta a isso, há 
um crescente número de instituições financeiras 
interessadas em adentrar o segmento de mercado 
das mulheres, oferecendo produtos e serviços 
financeiros que satisfaçam as necessidades das 
consumidoras. Ao fazê-lo, as instituições financeiras 
pretendem conquistar um mercado feminino lucra-
tivo, ao mesmo tempo em que melhoram o acesso 
das empreendedoras a financiamentos, o que é 
relevante para a capacitação das mulheres.

 

Implantação e prática

Uma série de iniciativas e atividades pode revelar-se 
eficaz para atingir o objetivo de uma organização 
de incorporar seus valores, políticas e princípios de 
gênero aos seus assuntos relativos ao consumidor: 

Estabelecer políticas e procedimentos éticos de •	
marketing e publicidade que excluam qualquer 
forma de exploração sexual ou de gênero das 
campanhas publicitárias e de marketing;

Analisar e monitorar os materiais publicitários e •	
de marketing para garantir que eles não  
discriminem com base em gênero;77

Estabelecer políticas e procedimentos de atendi-•	
mento ao cliente que levem em conta a igualdade 
de gêneros em termos de acesso e monitorar a 
sua implantação;

Realizar uma análise dos produtos e serviços para •	
garantir que eles sejam acessíveis a clientes de 
ambos os sexos sempre que necessário.

Treinar agentes de atendimento ao cliente ou os •	
funcionários que lidam com os clientes para que 
eles sejam sensíveis a questões relativas a gênero.

Coletar informações sobre satisfação e reclamação •	
dos clientes, classificadas por gênero do cliente, a 
fim de melhor compreender quaisquer percepções 
diferenciadas por gênero do atendimento ao 
cliente da organização, marketing e publicidade 
de produtos, impacto dos produtos e facilidade 
de uso, e assim por diante;

Descobrir se existem órgãos ou programas de •	
“certificação em igualdade de gêneros” em nível 
nacional, e considerar a participação nesses;

Aprender sobre as exigências de igualdade de •	
gênero do comércio justo e, se for considerado 
relevante e útil, considerar candidatar-se à certifi-
cação.

O que as partes interessadas disseram

As questões de igualdade de gêneros relativas aos 
consumidores não foram identificadas como priori-
tárias pelos participantes das oficinas em nenhum 
local, embora uma série de questões relacionadas ao 
consumidor tenha surgido de forma consistente nos 
debates.

76  Conselho da União Europeia, Diretiva do Conselho da UE 2004/113/EC, 13 de dezembro de 2004.
77  Para obter um exemplo das diretrizes a respeito da discriminação sexual na publicidade, ver o Ouvidor dos Consumidores da  

Dinamarca em http://www. forbrug.dk/english/dco/dcoguides/guidelines-and-guidances/sexdiscriminationina/.
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Tabela 6.1. Questões levantadas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África do 
Sul

Brasil Índia EUA

Políticas e práticas de marketing e 
publicidade, especialmente a representação 
das mulheres na mídia

    

Desenvolvimento de produtos e serviços 
sensíveis ao gênero

 

Questões de acesso relativas à distribuição 
e entrega, especificamente o acesso das 
mulheres a financiamento

  

Atendimento ao cliente e envolvimento dos 
clientes



Representação dos gêneros na publicidade e na mídia

Uma das principais prioridades identificadas pelos 
participantes das oficinas foi entender como uma 
organização relatora se posiciona no debate público 
sobre a representação do gênero na publicidade e 
nos meios de comunicação. Foi argumentado que, 
como acontece com outros valores, um compro-
misso de uma organização para com a igualdade de 
gêneros deve transcender tudo que a organização 
faz e, portanto, deve ser refletido em suas estratégias 
de marketing e publicidade. Assim, os participantes 
manifestaram a expectativa de que as organizações 
comprometidas com a igualdade de gêneros tenham 
políticas que abordem a questão da representação 
dos gêneros em marketing e publicidade, bem como 
mecanismos para assegurar que as políticas sejam 
cumpridas na prática. 

Os participantes disseram que as organizações 
comprometidas com a igualdade de gêneros devem 
respeitar a dignidade de mulheres e homens em 
todos os seus materiais de vendas, marketing e 
publicidade e devem manter padrões publicitários 
éticos. Como a maioria da publicidade é canalizada 
através dos meios de comunicação, os participantes 
enfatizaram que a mídia tem um papel crucial a 
desempenhar para quebrar ou reforçar os estereó-
tipos de gênero, já que as empresas de mídia têm 

controle do que é comunicado através de seus 
veículos. Além disso, a questão de representação dos 
gêneros, específica do setor, na programação televi-
siva foi levantada pelos participantes das oficinas.

Caixa 6.2. Representações dos gêneros na 
programação televisiva 

Uma Associação Canadense de Emissoras 
de Rádio e TV tem um conjunto de diretrizes 
relativas à representação das mulheres na 
programação, chamado Código de Represen-
tação do Papel do Sexo para a Programação 
de Rádio e TV. O código visa garantir que as 
questões de gênero sejam mencionadas usando 
uma linguagem adequada e que dentro de 
comerciais e programas ambos os sexos sejam 
representados e retratados igualmente.

Fonte: http://www.media-awareness.ca/english/ resources/
codes_guidelines/television/private/tv_private_ sexrole.cfm. 
O código completo está disponível em: http://www. cab-acr.
ca/english/social/codes/sexrole.shtm. 
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Os participantes das oficinas consideraram rela-
tivamente fácil para uma organização relatora 
reunir e incluir informações sobre suas políticas e 
mecanismos para evitar a discriminação de gênero 
em seus materiais publicitários e de marketing. Foi 
julgado que uma organização pode afirmar clara-
mente os seus valores através da criação de uma 
política que exponha o seu compromisso de não 
usar estereótipos ou discriminação de gênero em 
suas práticas de marketing. Para os participantes das 
oficinas, é essencial, tal como acontece com todas 
as políticas, que a política seja claramente divulgada 
aos empregados e a agências externas de marketing 
ou publicidade para garantir que seja cumprida na 
prática.

Desenvolvimento e distribuição de produtos e 
serviços

Indo além da interação das organizações com as 
mulheres como um segmento consumidor, os 
participantes das oficinas chamaram atenção para 
circunstâncias e contextos geográficos que podem 
causar barreiras culturais contra o acesso, pelas 
mulheres, a produtos ou serviços. Essas barreiras 
podem surgir devido ao modelo de distribuição dos 
produtos ou serviços ou devido ao fato de esses 
estarem mal localizados em um ambiente público 
onde razões de segurança ou culturais impeçam as 
mulheres de acessá-los. Por exemplo, uma questão 
específica do setor que os interessados mencionaram 
no contexto dos países em desenvolvimento é a 
falta de acesso das mulheres a produtos financeiros, 
muitas vezes devido a obstáculos estruturais, tais 

como a falta de garantia para obter empréstimos ou 
leis locais que exigem que as escrituras dos imóveis 
sejam no nome dos maridos. Aumentar o acesso 
das mulheres a serviços financeiros foi considerado 
uma ferramenta de capacitação que tem o poten-
cial de impactar positivamente não só homens e 
mulheres individuais, mas também a comunidade 
em geral. Citando possíveis benefícios comerciais, 
os participantes das oficinas incentivaram as insti-
tuições financeiras a implantar ações que poderiam 
aumentar a sua penetração no mercado feminino.

Garantir a igualdade de gêneros na prestação de 
serviços públicos, que são cada vez mais fornecidos 
pelo setor privado, foi considerado importante por 
alguns dos participantes das oficinas. Eles citaram 
o apelo em um relatório recente do UNIFEM [Fundo 
das Nações Unidas para a Mulher] de 2009 para 
que os prestadores de serviços reconheçam que 
as mulheres têm necessidades específicas quanto 
à prestação de serviços. Eles mencionaram que a 
despesa pública em serviços tende a ser distribuída 
desigualmente e pode agravar as desigualdades de 
gênero existentes. O relatório do UNIFEM explica 
que as mulheres podem não conseguir expressar 
as suas necessidades em termos de prestação de 
serviços de modo eficaz por uma série de razões, 
mas existem abordagens bem comprovadas que 
podem ser utilizadas para identificar e atender essas 
necessidades, tais como a formação de grupos de 
usuários para ampliar a participação das mulheres 
na definição de prioridades e monitorar a prestação 
de serviços.

Os participantes das oficinas observaram espe-
cificamente que é importante que os serviços de 
atendimento ao cliente e que mecanismos de 
reclamação estejam igualmente disponíveis para 
homens e mulheres. Eles enfatizaram que esperam 
que as organizações considerem potenciais barreiras 
ao envolvimento com os consumidores ao desen-
volver canais de distribuição de produtos e serviços 
e mecanismos de reclamação. Os participantes 
das oficinas indicaram que, sem o treinamento 
adequado, em certos contextos em particular, 
os estereótipos de gênero podem ser reforçados 
por representantes de atendimento ao cliente. A 
discriminação através de canais de atendimento 
ao cliente pode, na opinião dos participantes das 
oficinas, resultar em uma falta de voz para o gênero 
afetado. Portanto, as organizações relatoras podem 
melhor atender as suas partes interessadas (espe-
cialmente as consumidoras) através da implantação 
de medidas de sensibilização de gênero em seus 
serviços de atendimento ao cliente. Uma análise das 
reclamações dos clientes por gênero pode oferecer 
informações para qualquer organização e esclarecer 
quaisquer preconceitos de gênero subjacentes que 
afetem o seu serviço de atendimento ao cliente.

Caixa 6.3 Exemplo de relatório sobre ações 
com organizações parceiras exclusivamente 
femininas

Dove, uma marca internacional de cosméticos, 
lançou uma Campanha pela Beleza Real com 
o objetivo de melhorar a autoestima entre 
mulheres jovens, combatendo estereótipos 
tradicionais de beleza. Para apoiar a campanha 
“BodyTalk”, oficinas foram organizadas para 
tratar de questões referentes à imagem 
corporal e autoestima. Essas oficinas também 
foram organizadas e implantadas por uma 
organização parceira formada só por mulheres, 
as Escoteiras dos EUA. O relatório de  
sustentabilidade da empresa para o ano de 
2008 mencionou quantas pessoas participaram 
dessas oficinas.

Fonte: http://www.unilever.com/images/Unilever_
Sustainable_Development_Overview2008_
v3_tcm13-163522.pdf.
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Nos relatórios de sustentabilidade, os participantes 
manifestaram interesse em ver informações sobre 
as medidas que as organizações têm tomado 
para analisar se existem barreiras para um gênero 
específico ter acesso a seus produtos ou serviços. 
Os agentes de atendimento ao cliente recebem 
treinamento de conscientização sobre gênero? Até 
que ponto as reclamações dos clientes são anali-
sadas por gênero?

Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3

O principal indicador GRI pertinente é o PR7: 
número total de incidentes de descumprimento dos 
regulamentos e dos códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing, inclusive publicidade, 
promoção e patrocínio por tipo de resultados. 

Exemplos de medidas adicionais

A tabela a seguir inclui ideias para outras medidas 
de desempenho relativas à igualdade de gêneros 
e os consumidores, sugeridas pelas partes interes-
sadas durante a consulta para esta publicação.

Caixa 6.4. Exemplo de Relatório sobre uma 
Campanha Publicitária Voltada para o Público 
Masculino

No seu relatório de sustentabilidade de 
2007/08, uma emissora internacional forneceu 
informações narrativas sobre como criou uma 
campanha publicitária direcionada para fazer 
com que os homens falassem sobre a prevenção 
ao HIV. A campanha foi baseada em evidências 
de que os homens que falam abertamente sobre 
sexo têm mais probabilidade de preservativos 
constantemente. No relatório, a emissora 
forneceu informações sobre os objetivos e sobre 
o público-alvo específico da iniciativa, bem 
como detalhes quantitativos do impacto que 
essa teve. Segundo as informações no relatório, 
até o final da campanha, propagandas na 
televisão, rádio, cinema, impressa e em outdoors 
tinham atingido um número estimado de 52 
milhões de homens, incluindo um número esti-
mado de 6,5 milhões de homens considerados 
com alto risco de contrair HIV.

Fonte: http://downloads.bbc.co.uk/outreach/ csr_
report_2007_2008.pdf.

Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Não discriminar ou estereotipar 
homens ou mulheres em 
marketing e publicidade

Existência de política e 
mecanismo para evitar 
a discriminação de 
gênero nos materiais de 
marketing e publicidade

Número de reclamações 
sobre discriminação de 
gênero em materiais de 
marketing e publicidade

Abordagem da gerência 
para a “Certificação de 
Igualdade de Gêneros” 
por terceiros

Refletir as necessidades de 
homens e mulheres nos serviços 
de atendimento ao cliente e nos 
procedimentos de reclamações

Número de reclamações 
dos clientes por tipo e 
por gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

Tabela 6.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros e os consumidores
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Igualdade de Gêneros e Investimento
Introdução

Embora o impacto das práticas de gênero de uma 
organização sobre os mercados financeiros e seu 
desempenho dos negócios não seja inteiramente 
compreendido, há um número pequeno, mas cres-
cente, de pesquisas que sugerem que, por exemplo, 
a diversidade de gênero, como outros fatores sociais, 
pode ter um impacto positivo direto ou indireto sobre 
a rentabilidade de uma organização. Na verdade, as 
organizações com práticas discriminatórias de gênero 
enfrentam um risco de danos à sua reputação, perda 
de retorno para os acionistas e processos judiciais 
onerosos. A maioria da literatura que examina a 
relação entre as práticas de gênero das organizações 
e o desempenho financeiro concentra-se em variáveis 
que estão facilmente disponíveis nos mercados 
desenvolvidos, como a diversidade na diretoria e dos 
executivos. Estes também são alguns dos fatores que 
os investidores preocupados com a igualdade de 
gêneros estão considerando em suas decisões  
de investimento. 

Tendências

Embora o objetivo principal da maioria das empresas 
continue sendo maximizar o retorno para os  
acionistas a longo prazo, fatores sociais e ambientais 
estão sendo cada vez mais reconhecidos como 
pertinentes para a sustentabilidade de longo prazo 
de uma empresa (OECD, 2004b, p. 12). É reconhecido 
que ignorar esses fatores pode ter um impacto 
negativo sobre o retorno para os acionistas a longo 
prazo fornecido por uma organização. Portanto, as 
decisões dos investidores estão sendo cada vez mais 
pautadas por preocupações éticas, inclusive o grau 
em que as empresas gerenciam o seu desempenho 
sobre gênero e uma série de outros fatores de 
sustentabilidade (UNCTAD [Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento] 2006, p. 
7). Por exemplo, mais de 500 organizações compostas 
por proprietários de ativos, administradores de ativos 
e prestadores de serviços prometeram apoio global 
para os Princípios das Nações Unidas para o Investi-
mento Responsável (UN Principles for Responsible 
Investment - UN PRI) – administrando um conjunto 
de ativos no valor de aproximadamente $19,1 trilhões 
em março de 2009.78 Lançados em 2006, os UN PRI 
representam um conjunto normas voluntárias para 
melhores práticas que os proprietários e adminis-
tradores de ativos se comprometeram a obedecer, a 
fim de incorporar questões ambientais, sociais e de 

governança em seus processos de investimento.79 
A diversidade da diretoria e entre os executivos são 
dois exemplos de questões nas quais os membros 
envolvem as empresas.

Com isto em mente, alguns investidores focados em 
sustentabilidade estão se mexendo para captar o 
possível valor positivo gerado por organizações que 
têm um forte compromisso para com a igualdade 
de gêneros. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma 
empresa líder na área de investimento sustentável 
e uma empresa independente de pesquisas sobre 
investimento anunciaram recentemente que uniram 
forças para construir o primeiro “Índice de Investi-
mento de Gênero”.80 O objetivo do índice de gênero é 
aumentar o interesse entre as empresas e os investi-
dores em capacitação dos gêneros, com o objetivo 
fundamental de demonstrar que a capacitação das 
mulheres é um importante indicador de força finan-
ceira e que as empresas que capacitam as mulheres 
e incentivam a diversidade de gêneros têm melhor 
desempenho que as outras a longo prazo. Pesquisas 
recentes parecem sugerir que os indicadores de 
capacitação de gênero estão relacionados de forma 
positiva ao desempenho financeiro (ver a discussão 
abaixo). Em função disso, alguns investidores 
acreditam que a capacitação de gênero pode ser uma 
característica-chave de empresas bem gerenciadas e 
com uma visão de futuro, capazes de criar um retorno 
sustentável para os acionistas a longo prazo. Além 
disso, parece haver uma correlação positiva entre as 
práticas de gênero e o desempenho acionário.801 No 
entanto, mais pesquisas são necessárias para deter-
minar se o que promove tais resultados positivos são 
as ações específicas a um gênero de uma organização 
ou a sua abordagem geral de sustentabilidade.

O capítulo sobre governança e valores, acima, 
apresenta algumas conclusões sobre os benefícios 
da diversidade de gêneros (por exemplo, Catalyst, 
2007; McKinsey, 2007) e destaca o fato de que alguns 
governos criaram leis e diretrizes políticas sobre gênero 
e diversidade da diretoria em empresas públicas. Além 
disso, as pesquisas atuais que monitoram 215 das 
500 empresas norte-americanas presentes na lista da 
revista Fortune durante vários anos encontraram uma 
correlação entre o número de executivas de alto nível 
de uma empresa e seu sucesso. As mesmas pesquisas 
também mostram que quanto melhor for uma 
empresa na promoção das mulheres, melhor tende a 
ser a classificação dela em termos de rentabilidade.82 

78  Ver http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/about/board-cal-agenda/agendas/invest/200906/item03b.pdf for an Update on the UN PRI (15 
de junho de 2009).

79  Visite http://www.unpri.org/ para obter mais informações sobre os Princípios do Investimento Responsável.
80  “Pax World & KLD Construct First Gender Index Series for International Finance Corporation.” Comunicado à imprensa, 08 de março de 

2009, http://www. paxworld.com/newsmedia/2009/03/08/pax-world-kld-construct-frst-gender-index-series-for-international-fnance-
corporation/.

81  Ver, por exemplo, a análise de Ferrary (2009) sobre o índice CAC 40 do mercado de ações francês.
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Na Finlândia, uma pesquisa encomendada pelo Fórum 
Finlandês de Políticas e Negócios (EVA) constatou que 
as empresas com diretoras ou diretoras-presidentes 
obtiveram um retorno 10% maior sobre o capital, inde-
pendentemente do setor.83 Uma empresa de gestão de 
ativos sediada nos EUA84 argumenta que “o ‘argumento 
comercial’ para a igualdade de gêneros é convincente”. 
Citando pesquisas realizadas pela Catalyst (2007), 
por McKinsey (2008) e por Deszo e Ross (2008), um 
porta-voz da empresa sugere que, embora não sejam 
conclusivas, há evidências da correlação de que as 
organizações com mulheres em altos cargos e na dire-
toria tendem a ter melhor desempenho que as outras, 
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Pesquisas 
sobre o índice francês CAC 40 do mercado de ações 
mostram que quanto maior o número de mulheres 
na gerência de uma empresa, menos o preço das 
ações caiu durante 2008 (Ferrary 2009). Uma análise 
sobre empresas jordanianas, conduzida em 2006 pela 
Cranfeld University para o Centro de Mulheres Árabes 
para Treinamento e Pesquisa (Center of Arab Women 
for Training and Research – CAWTAR)85, constatou 
uma correlação tênue, porém significativa, entre o 
retorno sobre os fundos dos acionistas e a presença 
de diretoras (Singh e Vinnicombe, 2006). Embora a 
pesquisa enfatizasse que nenhuma causalidade possa 
ser inferida a partir de tal correlação, “essas estatísticas 
são uma indicação de que empresas com um bom 
desempenho financeiro estão se posicionando para 
tirar vantagem dos melhores grupos de profissionais 
disponíveis, incluindo o das mulheres, indicando, 
assim, também um bom desempenho social”. (Singh e 
Vinnicombe, 2006, p. 11). 

Há uma tendência emergente para que critérios 
relativos a gênero sejam incorporados à avaliação de 
investimentos por fundos de investimento socialmente 
responsáveis. Em Cingapura, um fundo mútuo lançado 
em 1999 promove questões de gênero aplicando 
critérios específicos de avaliação social na sua seleção 
de ações, com um enfoque especial na geração de 
retornos sociais, além de retornos financeiros. Neste 
caso específico, como princípio de investimento 
social, os gestores de fundos só escolhem empresas 

que implantaram políticas favoráveis às mulheres e à 
família. Critérios específicos de seleção podem incluir 
a porcentagem de mulheres na alta gerência de uma 
empresa, a disponibilidade de treinamento para as 
funcionárias e o fornecimento de serviços de creche. 
E, ao mesmo tempo em que fundos de investimento 
socialmente responsáveis vêm liderando a discussão 
sobre critérios de gênero para inclusão nas orientações 
de avaliação, a aplicação de critérios de gênero também 
é relevante para investidores tradicionais que seguem o 
argumento comercial mencionado acima.

Da mesma forma, um fundo de investimento com 
sede nos EUA86 evita empresas sem mulheres na alta 
gerência ou diretoria, e investe de maneira proativa em 
empresas com uma boa divulgação, boas políticas e 
programas para a igualdade de gêneros. 

82 O estudo, do Professor Roy Adler da Pepperdine University, comparou o desempenho financeiro das empresas da amostra às médias 
do setor. Ele constatou que “as empresas que quebram barreiras discriminatórias também desfrutam de lucros mais altos.” Um artigo da 
Harvard Business Review, que apresentou as suas conclusões, relatou que “as empresas com as porcentagens mais altas de executivas 
atingiram faturamentos muito superiores à média de outras grandes empresas de seus setores.” Ver Adler, Roy D. (2001, novembro). 
“Women in the Executive Suite Correlate to High Profts.” Harvard Business Review, p. 30.

83  Finnish Business and Policy Forum (EVA) 2007. Female Leadership and Firm Proftability. http://www.europeanpwn.net/fles/eva_analy-
sis_english.pdf.

84  Calvert Asset Management Company. Conclusões apresentadas por Amy Augustine em uma oficina com múltiplas partes interessadas, 
Washington, D.C., 24 de abril de 2009.

85  Singh, Val e Susan Vinnicombe. 2006. “Balance in the Boardroom: Report on Women Directors in Top 50 Companies in Jordan.” Cranfeld 
University School of Management, Centre for Women Business Leaders, para o Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR).

86  O Women’s Equity Fund da Pax World geralmente evita investir em empresas suspeitas “de envolvimento na exploração e tráfico de 
mulheres, cujos produtos aviltem as mulheres ou que utilizem estereótipos negativos em sua publicidade, promoção ou marketing”. 
Para obter mais informações, visite http://paxworld.com/investment-approach/the-benefts-of-esg/social/gender-empowerment/.

Caixa 7.1. Os Princípios Femininos da Calvert 
– investindo nas mulheres em todo o mundo

Os Princípios Femininos da Calvert, desenvolvidos 
em parceria com o UNIFEM, foram lançados em 
2004 como o primeiro código global de conduta 
focado exclusivamente na capacitação, avanço e 
investimento nas mulheres no mundo todo. Os 
princípios oferecem normas claras e práticas que 
as empresas podem usar para estabelecer metas 
e medir o seu desempenho e progresso em uma 
ampla gama de questões de igualdade de gêneros 
e capacitação.

Desde o seu lançamento, os princípios têm sido 
um estímulo para o diálogo e para uma maior 
conscientização das questões no ambiente de 
trabalho que afetam as mulheres e para o papel 
das empresas em garantir os direitos e promover 
igualdade para as mulheres.

Fonte: Calvert Asset Management Group. Para mais 
informações, visite http://www.calvert.com/nrc/literature/ 
documents/4978.pdf and http://www.calvert.com/NRC/ 
Literature/Documents/sr_women_CWP_Initiative.pdf.
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Outros fundos de investimento como CalPERS, um 
fundo de pensão na Califórnia (EUA), e o Fundo 
Amazone Euro, na Europa, incluem um indicador 
de gênero entre os seus critérios de investimento. 
Segundo o Fundo Amazone Euro,87 por exemplo, as 
empresas incluídas no seu fundo precisam cumprir 
dois critérios: “em primeiro lugar, uma pontuação de 
diversidade de gêneros que foi definida de acordo com 
critérios muito rigorosos por eles mesmos, seguido por 
uma pontuação financeira que permite que apenas as 
ações de melhor qualidade sejam selecionadas para o 
fundo”. No Japão, a corretora de valores Nikko Cordial 
Corp. compilou, em 2006,“ notas mulheronômicas” 
para um instrumento de investimento baseado em 
fatores tais como o número de executivas, dispari-
dade na duração das carreiras de trabalhadores e 
trabalhadoras, licença-maternidade e outros sistemas 
de apoio para as mulheres.88

Os fundos de investimento não são os únicos que 
estão prestando atenção no desempenho de gênero. 
As agências de classificação também começaram a 
aplicar critérios de gênero. Segundo McKinsey89 (2007, 
p. 11), “Os mercados de capitais e os investidores estão 
prestando cada vez mais atenção ao desempenho 
corporativo em termos de diversidade de gêneros. 
Por exemplo, as agências de classificação (como Core 
Rating, Innovest, Viego) agora estão desenvolvendo 
ferramentas para medir a diversidade de gêneros.”

No futuro, “as mulheres irão ocupar uma posição 
ainda mais importante na economia e na ordem 

mundial, do que a que ocupam agora”, afirma um 
artigo de 2009 da Harvard Business Review90 (Silver-
stein & Sayre, p. 53). Os autores preveem, ainda, que 
as empresas tornar-se-ão mais sensíveis às preocupa-
ções sociais das mulheres e ao desejo das mulheres 
de “fazer o bem para o mundo, especialmente para 
outras mulheres” (ver o relativo capítulo sobre o 
consumidor deste documento de recursos, que traz 
uma discussão sobre a igualdade de gêneros e os 
consumidores). As organizações poderiam se benefi-
ciar atraindo mulheres como novos investidores, 
tendo em vista o número crescente de mulheres no 
mundo todo que estão criando seus próprios negó-
cios e acumulando riqueza. Por exemplo, atualmente 
existem mais milionárias do que milionários na faixa 
etária entre 18 e 44 anos no Reino Unido, segundo 
dados da Receita Federal desse país.91 Esses fatos 
desafiam as percepções de que as mulheres têm 
menos poder do que os homens de tomar decisões 
financeiras. Algumas organizações já estão buscando 
mais mulheres como investidores. Por exemplo, em 
2007, uma sociedade controladora fundada pela 
Dubai World foi especificamente obrigada a atrair 
mulheres com alto patrimônio líquido nos Emirados 
Árabes Unidos e no Golfo Pérsico. Oferecer a essas 
mulheres a oportunidade de investir no desenvol-
vimento econômico da região pode capacitá-las a 
realizar as suas aspirações empresariais e a participar 
do futuro crescimento econômico.

“Acreditamos que melhorar as práticas e o desempenho de gênero faz sentido não só do ponto de 
vista da justiça social, mas também do ponto de vista financeiro, já que isso pode contribuir para um 
melhor desempenho da empresa em termos de lucros. A nossa opinião agora foi validada por uma 
série de pesquisas mostrando que ter mulheres em cargos executivos e na diretoria pode mesmo 
contribuir para um desempenho financeiro mais forte. Nós, da Calvert, continuamos a utilizar a 
nossa análise e apoio para ajudar as empresas a administrar mais eficazmente as práticas de gênero 
para que elas possam ter uma posição melhor tanto no local de trabalho quanto no mercado.

Para administrar a diversidade, as empresas precisam ser capazes de medi-la. No entanto, apenas 7% das 636 empresas 
pesquisadas pelo Índice Social da Calvert® de 2007-08 fornecem os dados estatísticos detalhados necessários para a  
divulgação completa da Igualdade de Oportunidade de Emprego, o que torna difícil avaliar os progressos para as 
mulheres e para os trabalhadores pertencentes a grupos minoritários desde o chão de fábrica até os cargos executivos.” 
Para obter mais informações, visite http://www. calvert.com/sr-examining-cracks.html.

Amy Augustine, Calvert Asset Management Company, Inc., EUA 

87 http://www.ammfnance.com/docs/AmazoneOnePager-en.pdf.
88  Ver o artigo relacionado do Japan Times intitulado “Investment funds focused on ‘womenomics’ gaining attention”, de Maya Kaneko. 

(16 de outubro de 2007) http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20071016a3.html.
89  http://www.talentnaardetop.nl/web/fle?uuid=72d4f129-77bd-4c30-88f8-603d4202c848&owner=9c74cb66-9801-4cac-b2c9-c72e9814ab51
90  Silverstein, Michael e Sayre, Kate. 2009. “The Female Economy.” Harvard Business Review: setembro de 2009, pp. 46-53.
91 Dados citados pela BBC em 26 de janeiro de 2006. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4648282.stm
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Implantação e prática

Há uma série de iniciativas relativas a gênero que 
uma organização pode querer exercer como parte 
das suas estratégias gerais de investimento e atração 
de investidores:

Tomada de decisões sobre investimento

Criar processos para coletar, analisar e relatar in-•	
formações pertinentes a gênero sobre potenciais 
investimentos.

Considerar critérios de gênero como parte de uma •	
análise holística dos fatores ambientais, sociais 
e de governança em um processo de avaliação 
ascendente e/ou um processo de envolvimento 
pós-investimento com os acionistas. 

Considerar a utilização de critérios de gênero (tais •	
como a diversidade de gêneros das potenciais 
sociedades investidas) ao determinar a estratégia 
de investimento da organização.

Evitar investir em organizações que prejudicam e/•	
ou violam os direitos humanos.

Descobrir se os maiores acionistas das potenciais •	
sociedades investidas possuem políticas e práticas 
de gênero.

Descobrir se a empresa está listada em um índice •	
ou fundo de investimento socialmente respon-
sável, critérios de gênero.

Alinhar a organização com parceiros de investi-•	
mento e com sociedades investidas que tenham 
os mesmos valores e princípios de gênero.

Atraindo investimento

Descobrir se investidores, fundos ou agências de •	
classificação usam o desempenho de gênero da 
organização como critérios de investimento.

Incluir todos os indicadores de gênero utiliza-•	
dos por fundos de investimento sustentável 
nos próprios relatórios de sustentabilidade da 

organização.

Se a organização estiver incluída em um índice ou •	
fundo de investimento com critérios de gênero, 
garantir que isso seja mencionado no relatório 
de sustentabilidade da organização para divulgar 
esse fato para outros potenciais investidores.

Divulgar as boas políticas e práticas de gênero da •	
empresa para potenciais investidores.

Confirmar se as empresas listadas em um índice •	
ou fundo de investimento com critérios de gênero 
atraem maiores quantias de investimento do que 
outras. Se assim for, descobrir quem são os investi-
dores nesses fundos e tentar conquistá-los como 
parte da estratégia de atração de investimentos 
da organização.

Descobrir se os maiores acionistas da organização •	
têm políticas de gênero alinhadas com os próprios 
valores e princípios da organização. Se assim for, 
divulgar esse fato para outros investidores.

Promovendo as mulheres como investidores

Determinar a classificação por gênero dos investi-•	
dores e acionistas da organização.

Avaliar se as investidoras constituem uma parcela •	
crescente dos novos investidores.

Considerar atrair investidoras através da divul-•	
gação das boas práticas e políticas de gênero da 
organização.

Se for pertinente para a estratégia empresarial •	
da organização, considerar apoiar iniciativas de 
capacitação para promover o investimento por 
mulheres.

O que as partes interessadas disseram

As questões de igualdade de gêneros relativas a 
investimento não foram identificadas como priori-
tárias pelos participantes de nenhuma oficina, mas 
uma série de questões relacionadas surgiu consis-
tentemente nos debates.
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Desempenho de Gênero como um Critério para  
a tomada de decisões sobre investimento

Na oficina nos Estados Unidos, foi particularmente 
enfatizado que os investidores querem ver cada vez 
mais empresas demonstrarem se e como elas estão 
administrando as questões de gênero para deter-
minar se eles devem investir. Um ponto semelhante 
também foi levantado em outros locais das oficinas, 
onde alguns participantes afirmaram que os investi-
dores podem encontrar vantagens em levar em conta 
questões de gênero nas suas decisões sobre investi-
mento. Os participantes das oficinas defenderam o 
investimento como uma contrapartida aos valores 
gerais e à estratégia de igualdade de gênero de uma 
organização. Também sugeriram que a extensão 
dos valores de uma organização à sua política de 
investimento pode ser igualmente aplicada a outros 
fatores de sustentabilidade. Os participantes das 
oficinas disseram esperar que os valores de gênero 
de uma organização fossem refletidos na sua política 
de captação de capital e, por sua vez, que os crité-
rios de gênero fossem destacados e aplicados nas 
próprias decisões de investimento da organização. 
Na Índia, os participantes da oficina sugeriram que 
as organizações encontrem uma maneira de vincular 
a exposição sobre questões de gênero ao risco em 
termos financeiros.

Os participantes da oficina sugeriram que os fundos 
de investimento sustentável também considerem 
uma abordagem mais integrada e tradicional para 
avaliar o desempenho referente a gênero das 
sociedades investidas (incluindo os indicadores de 
capacitação das mulheres mencionados em outros 
capítulos desta publicação, especialmente no 
capítulo sobre governança). Melhores informações 
deste tipo facilitariam a comparação das empresas 
sobre as dimensões da igualdade de gêneros, e 
outros dados úteis aos investidores poderiam ser 
obtidos sobre a relação entre desempenho financeiro 
e desempenho de gênero. 

Desempenho de gênero como uma oportunidade 
de atrair investimento

Na oficina dos EUA, foi mencionado que os investi-
dores estão avaliando cada vez mais investimentos 
atuais e potenciais nas organizações com base em 
diversidade executiva e na diretoria, já que eles veem 
essas medidas como indicadores de quão bem ou 
mal uma empresa está administrando os riscos e 
as oportunidades de atuar no mercado global. Os 
participantes da oficina observaram que os investi-
dores físicos e institucionais, independentemente de 
gênero, são um grupo bem estabelecido e significa-
tivo entre os leitores de relatórios de sustentabilidade. 
Por isso, os participantes consideraram que há uma 
oportunidade para que as organizações adaptem 
os seus relatórios sobre as questões de gênero aos 

Tabela 7.1. Práticas empresariais sugeridas pelas partes interessadas, por local da oficina

Reino 
Unido

África do 
Sul

Brasil Índia EUA

Aplicação de critérios relevantes sobre 
gênero pelo fundo de investimento

  

Estar ciente das políticas e práticas de 
gênero de outras empresas que investem  
na organização



Tornar o desempenho de gênero (melhoria 
em relação a certos indicadores) um critério 
para investir em qualquer organização

  

Considerar as políticas e práticas de gênero 
como ferramentas para gestão de riscos

  

Abordar políticas e práticas de gênero como 
oportunidades para melhorar a reputação 
da organização no mercado

 

Promover as mulheres como investidoras, 
incluindo o apoio às empreendedoras 
através do fornecimento de financiamentos, 
educação e modelos 

  

Analisar os acionistas da organização por 
gênero
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investidores – especialmente investidoras – que 
possam estar lendo os seus relatórios. Os partici-
pantes da oficina nos EUA salientaram que o foco 
das organizações não está tanto em atrair investi-
doras, mas sim em atrair investidores institucionais 
socialmente responsáveis. Diz-se que tais investi-
dores institucionais investem trilhões de dólares em 
empresas que gerenciam as suas questões sociais, 
ambientais e de governança, incluindo gênero, e/ou 
aplicam avaliações sobre indicadores sociais e ambi-
entais. Alguns participantes da oficina sugeriram 
que as empresas considerem a inclusão do gênero 
na avaliação do capital humano delas em seus 
balanços patrimoniais para análise dos investidores. 

Os participantes da oficina consideraram que uma 
métrica significativa para incluir nos relatórios de 
sustentabilidade é se uma organização está listada 
em um fundo mútuo ou fundo de investimento 
socialmente responsável por conta do seu desem-
penho de gênero. Os participantes da oficina em 
todos os locais também observaram que relatar 
informações sobre gênero para os investidores 
pode ser mais desafiador para alguns tipos de 
organizações do que para outros. Por exemplo, uma 
companhia de capital aberto nos Estados Unidos já 
pode fazer parte de uma carteira de um fundo de 
investimento social ou de um índice de  
sustentabilidade. Neste caso, não deve ser difícil 
obter informações sobre os critérios de gênero apli-
cados pelo fundo e relatar sobre os mesmos. Quanto 
ao relatório das organizações sobre o desempenho 
de gênero de seus próprios investidores, houve 
consenso que, quando o número de acionistas for 
relativamente pequeno, a organização relatora pode 
descobrir com relativa facilidade se os seus investi-
dores têm políticas e critérios de gênero específicos.

Promovendo as mulheres como investidores

Na oficina da Índia, os participantes observaram 
que era preferível descrever as mulheres como 
sendo “prudentes em relação ao risco” ou “cientes 
dos riscos” em vez de “contrárias ao risco”, o que tem 
uma conotação negativa e não reflete adequada-
mente a capacidade das mulheres de questionar 
investimentos arriscados e de ter opiniões de 
longo prazo. Outra opinião manifestada pelos 

participantes da oficina, especialmente aqueles que 
trabalham em mercados financeiros, foi de que as 
organizações desempenham um papel em incen-
tivar e desenvolver a capacidade das mulheres como 
investidores.92 

No que diz respeito aos relatórios das organizações 
sobre seus investidores, os participantes da oficina na 
Índia observaram que as estatísticas sobre a classifi-
cação por gênero dos acionistas pode não ser muito 
útil no contexto daquele país, visto que as ações são 
muitas vezes compradas no nome de uma mulher 
por razões fiscais. Esses investimentos não indicam 
que uma mulher está usando seu próprio dinheiro e 
também não refletem necessariamente as próprias 
decisões de investimento de uma mulher. Além disso, 
as empresas de capital aberto podem não conseguir 
classificar o seu número de acionistas por gênero se 
muitos dos seus acionistas forem grupos tais como 
fundos de pensão ou fundos mútuos. Por outro lado, 
empresas menores não cotadas podem ter uma facili-
dade moderada para obter a classificação por gênero 
dos seus acionistas, e relatá-la aos seus acionistas. 

 
Medidas pertinentes dentro das Diretrizes G3

Dentro das diretrizes G3 da GRI e na seção de perfil 
organizacional dos seus relatórios de sustentabilidade, 
os relatores são convidados a incluir informações sobre 
a composição societária da organização em termos da 
identificação e classificação dos acionistas. Os relatores 
podem fornecer informações sobre a classificação por 
gênero dos acionistas para auxiliar na análise do seu 
desempenho de por gênero.

Os relatores também podem consultar os indicadores 
GRI mencionados nos capítulos sobre governança 
e questões do ambiente de trabalho para obter 
medidas de desempenho transversais. 

 
Exemplos de medidas adicionais

A tabela a seguir inclui ideias para outras medidas 
de desempenho relativas à igualdade de gêneros e 
investimento, sugeridas pelas partes interessadas 
durante a consulta para esta publicação.

92 Nesse contexto, a principal questão identificada pelos interessados foi o acesso das mulheres à educação e capacitação necessárias para se 
tornarem investidoras, especialmente em termos de conhecimento financeiro básico. Uma vez que, em muitos casos, as percepções públicas não 
reconhecem as mulheres como investidoras, os meios de comunicação desempenham um papel importante ao permitir que as mulheres vejam 
a si próprias como investidoras, assim como fazem os programas de conscientização sobre as oportunidades para as mulheres se tornarem 
investidoras. As partes interessdas também destacaram a importância dos modelos e dos mentores em termos de apoio e incentivo para que as 
mulheres se tornem investidoras. Sobretudo, os interessados apontaram o valor de fóruns de estabelecimento de novos contatos, tanto 
profissionais como sociais, para fornecer às mulheres os contatos necessários tanto para montar como para investir em empresas. Essas questões 
são discutidas em maior profundidade no capítulo sobre igualdade de gêneros e a comunidade.
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Objetivo Organizacional Medida

Básica Moderada Avançada

Ser reconhecido pelos 
investidores em sustentabilidade 
e investidores em geral por 
desempenho de gênero

Política para tomada 
de decisões sobre 
investimento, incluindo 
a consideração de 
gênero com um critério

Número e valor de 
fundos de investimento 
com critérios/estratégia 
de gênero nos quais a 
empresa esteja listada

Promover as mulheres como 
investidoras e a diversidade dos 
acionistas

Porcentagem de 
acionistas individuais 
por gênero

Azul = exemplos de medidas de desempenho qualitativo 
Roxo = exemplos de medidas de desempenho quantitativo

Tabela 7.2. Medidas sugeridas de desempenho sobre igualdade de gêneros e investimento

“Muitos investidores consideram uma ampla gama de questões sociais como cruciais 
para as empresas e como propulsores de retorno para os acionistas, e certamente a 
diversidade está no topo desta lista. Isso começa com diversidade na diretoria e passa 
por cargos gerenciais até chegar às bases. Ao avaliar empresas norte-americanas, 
por exemplo, muitas empresas de investimento socialmente responsável consideram 
a diversidade na diretoria, o relatório sobre EEO -1 – divulgações sobre diversidade 
exigidas pelo governo norte-americano – e processos judiciais em tramitação para 

fazer julgamentos sobre como as empresas estão administrando a diversidade e se há algum risco inerente 
à empresa devido à sub-representação de qualquer grupo ou controvérsias emergentes com possíveis 
responsabilidades legais associadas. 

No entanto, é importante que nós não procuremos apenas problemas, porque promover a diversidade é 
realmente uma oportunidade para as empresas e seus investidores. Um ambiente de trabalho diversificado é 
mais atraente para um grupo maior de talentos, dando às empresas com melhores registros de diversidade uma 
vantagem clara para contratar funcionários. Todas as formas de diversidade, inclusive diversidade de gênero, 
também podem ser impulsionares da inovação. Além disso, estudos recentes sobre diversidade constataram 
que diretorias diversificadas têm maior probabilidade de responsabilizar os diretores-presidentes por um mau 
desempenho dos preços das ações.”

Peter DeSimone, Social Investment Forum, EUA
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Caixa 7.2. Fundo de investimento das mulheres Auður Capital

A Auður Capital é uma prestadora de serviços financeiros fundada por mulheres com o objetivo de 
incorporar valores femininos ao mundo das finanças. Como uma empresa de valores mobiliários com 
uma licença da Autoridade Supervisora Islandesa, a missão da Auður é destravar e criar novo valor 
com um conjunto mais equilibrado de princípios norteadores. O Fundo de Capital valoriza o potencial 
econômico das mulheres e leva em conta o maior nível de escolaridade, poder econômico crescente 
e talento empreendedor delas. A Auður baseia a sua abordagem em “oportunidades de crescimento 
nas empresas que adotam valores diferentes, transformando responsabilidade social e ética em seu 
diferencial comercial.”a

Em uma entrevista à BBC em maio de 2009,b a presidente da Auður, Halla Tomasdottir, salientou que 
“as mulheres são cientes dos riscos, não contrárias aos riscos”. Ela destacou que “ser” ‘ciente dos riscos’ 
é um desses valores e um motivo por que é tão importante atingir o equilíbrio certo entre homens e 
mulheres. As mulheres contribuem muito. Elas pensam mais a longo prazo, elas pensam na equipe e 
não apenas nelas mesmas. Elas pensam mais nas pessoas e veem outras oportunidades de negócios 
que os homens não veem... As mulheres também estão dispostas a fazer perguntas estúpidas. Nós 
queremos entender. Nós não assumimos riscos que não entendemos, por isso perguntamos: O que é 
sub-prime? Quem vai pagar esses empréstimos?”  

Na mesma entrevista à BBC, Tomasdottir também observou que a Auður Capital é “uma entre talvez 
duas empresas de investimento ainda vivas na Islândia”. 

a. http://www.audurcapital.is/english/about-Audur 
b. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8048488.stm

Participantes de oficina na Índia (fotografadas por Katherine Miles)
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O que vem a seguir?
Esta publicação delineou como o argumento para 
a promoção e o respeito a práticas de igualdade de 
gêneros é movida por uma variada gama de fatores 
que interagem entre si. Estabeleceu os propulsores 
jurídicos e éticos alinhados com princípios e 
valores compartilhados mundialmente, e a busca 
por direitos iguais entre mulheres e homens. Os 
propulsores comerciais existentes e emergentes 
para a melhoria das práticas e dos relatórios sobre 
gênero também foram englobados.

Embora dados desagregados por gênero raramente 
sejam incluídos em relatórios de sustentabilidade, 
a demanda por informações relativas a gênero 
em relatórios de sustentabilidade foi claramente 
manifestada internacionalmente pelos partici-
pantes das oficinas, durante o processo consultivo 
realizado como subsídio para o desenvolvimento 
desta publicação da GRI e da IFC. 

As organizações que produzem relatórios de 
sustentabilidade também enfatizaram que, 
embora as questões de gênero sejam importantes 
e mereçam ser incluídas em seus relatórios de 
sustentabilidade, fazer isso na prática pode ser 
difícil. As muitas pessoas envolvidas na elaboração 
desta publicação esperam que este documento sirva 
como um guia para auxiliar aquelas organizações 
relatoras que desejam tratar das preocupações de 
suas partes interessadas através da implantação de 
novas práticas com relação a gênero e, oportuna-
mente, incluam as informações sobre gênero em 
seus relatórios de sustentabilidade. 

A gama total de questões relacionadas às práticas e 
relatórios de gênero nesta publicação diz respeito 
não somente à governança e aos valores das 
organizações e seus ambientes de trabalho, mas 
também às discussões emergentes sobre a cadeia 
de fornecimento, a comunidade, os consumidores e 
os investidores. Cada capítulo ofereceu aos relatores 
ideias sobre práticas nas quais podem se inspirar – 
dependendo das questões concretas que enfrentam 
e com base nas preocupações de suas partes interes-
sadas. Além disso, cada capítulo explicou como os 
relatores podem relacionar essas práticas às atuais 

medidas de desempenho da GRI, complementadas 
com novas ideias de indicadores adicionais. Exemplos 
de políticas, práticas e relatórios também foram 
destacados, para fins ilustrativos.

Embora as atuais Diretrizes G3 da GRI cubram 
apenas um número limitado de questões explícitas 
específicas a gênero em suas divulgações e 
indicadores de gestão, este trabalho indicou que 
muitas questões de igualdade de gêneros somente 
podem ser analisadas se classificações de informa-
ções desagregadas por gênero forem fornecidas 
pelas organizações relatoras. Portanto, enfatizou a 
oportunidade de se aumentar significativamente 
a importância em termos de gênero de muitos 
indicadores atuais das Diretrizes G3. Também há 
oportunidades para que os relatores forneçam 
informações desagregadas por gênero sobre uma 
gama de indicadores atuais das Diretrizes G3, e 
para que retirem subsídios de alguns indicadores 
atuais, específicos de setores, com relação a 
gênero. 

Este trabalho confirmou a necessidade de uma 
revisão formal das Diretrizes da GRI a partir de uma 
perspectiva de gênero. Relatores de sustentabili-
dade precisam de orientações sobre os indicadores 
existentes (para uma melhor compreensão da 
importância do gênero na medida em que se 
relaciona a questões cobertas nas orientações), e 
sugestões nas atuais Divulgações sobre a Abordagem 
da Gerência e Protocolos de Indicadores da GRI, sobre 
onde fazer referências às informações de gênero e 
relatá-las. Além disso, verificou-se que há espaço para 
mais indicadores centrais relativos a gênero.

No futuro, o gênero será considerado pelos Órgãos 
de Governança da GRI para inclusão no próximo 
plano de trabalho para as atualizações formais das 
Diretrizes G3. Neste meio tempo, esperamos que 
as organizações relatoras aproveitem este recurso 
e integrem as informações sobre gênero em seus 
relatórios futuros, a fim de operacionalizar o seu 
compromisso para com um mundo de igualdade  
de gêneros e desenvolvimento sustentável.
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Apêndice 1
Síntese das Convenções Internacionais, 
Estruturas Jurídicas e Políticas Internacio-
nais Relativas a Gênero

Preâmbulo à Carta das Nações Unidas 

O preâmbulo de 1945 à Carta das Nações Unidas 
indica que o seu objetivo é “reafirmar a fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no 
valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos 
entre mulheres e homens e entre nações grandes e 
pequenas”.

O texto integral da carta está disponível em http://
www.un.org/en/documents/charter/index.shtml. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Apelos por igualdade foram incluídos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948.

Leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/ 
Introduction.aspx. 

Resolução 8/7 do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU: Ordem do Representante Especial do Secre-
tário-Geral sobre a Questão de Direitos Humanos e 
Empresas Transnacionais e Outras Empresas

Em 18 de junho de 2008, o Representante Especial 
do Secretário-Geral (SRSG) para Negócios e Direitos 
Humanos, subordinado ao Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, foi especificamente 
ordenado a “integrar uma perspectiva de gênero 
em todo o seu trabalho e dar atenção especial às 
pessoas pertencentes a grupos vulneráveis, em 
especial as crianças”.

O Relatório de 2009 do SRSG para o Conselho de  
Direitos Humanos recomenda que as empresas 
instituam “um processo contínuo de due diligence 
relativo aos direitos humanos, através do qual 
as empresas tomem conhecimento, previnam e 
reduzam os impactos aos direitos humanos”. Quatro 
elementos pertencentes à due diligence relativa aos 
direitos humanos foram delineados neste relatório: 
“possuir uma política de direitos humanos, avaliar o 
impacto das atividades da empresa sobre os direitos 
humanos, integrar tais valores e constatações às 
culturas e sistemas de gestão corporativos, e moni-
torar e relatar o desempenho”.  

O texto integral da resolução está disponível 
em http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/
resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf.

O Relatório de 2009 do SRSG para o Conselho de 
Direitos Humanos “Negócios e direitos humanos: em 
busca da operacionalização da estrutura ‘proteger, 
respeitar e remediar”, publicado em 22 de abril de 
2009, em:

http://www.business-humanrights.org/SpecialRep-
Portal/Home/ReportstoUNHumanRightsCouncil/2009  

Em 29 de junho de 2009, foi realizada uma consulta 
com especialistas para determinar o que signifi-
caria a integração de uma perspectiva de gênero 
à estrutura da ONU sobre Negócios e Direitos 
Humanos, apresentada pelo SRSG. Os resultados 
desta consulta estão disponíveis em:

http://www.reports-and-materials.org/Gender-
meeting-for-Ruggie-29-Jun-2009.pdf 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres 

Em 1979, a Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW) foi adotada pela Assembleia Geral da ONU 
como um instrumento internacional vinculativo 
que fornece a base para a igualdade entre homens 
e mulheres e estabelece uma agenda de ação 
nacional para pôr fim à discriminação de gênero e 
para proteger os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais das mulheres.

O texto da convenção e mais informações estão 
disponíveis em http://www.un.org/womenwatch/ 
daw/cedaw/.

Convenção sobre os Direitos da Criança

A Convenção sobre os Direitos da Criança enfoca 
os direitos inalienáveis das crianças. A CDC inclui 
princípios que ambos os pais que têm responsabili-
dades comuns pela educação e desenvolvimento da 
criança e que os pais e os responsáveis legais devem 
receber a assistência adequada no desempenho das 
suas responsabilidades de criação dos filhos.

Leia a convenção integral em http://www2.ohchr.
org/ english/law/crc.htm. 
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Plataforma de Ação de Pequim

Em 1995, a Plataforma de Ação de Pequim da 
ONU definiu uma agenda para a capacitação das 
mulheres. A Plataforma de Pequim é baseada 
nos princípios de poder e responsabilidade 
compartilhados entre mulheres e homens no lar, no 
ambiente de trabalho e nas comunidades nacionais 
e internacionais mais amplas. Reconhecendo a 
igualdade entre homens e mulheres como uma 
questão de direitos humanos e uma condição para 
a justiça social, a Plataforma de Ação prevê uma 
parceria transformada entre homens e mulheres 
como uma condição para o desenvolvimento 
sustentável centrado nas pessoas. O seu objetivo é 
eliminar “todos os obstáculos à participação ativa 
das mulheres em todas as esferas da vida pública e 
privada, através de uma participação plena e igual 
na tomada de decisões econômicas, sociais, culturais 
e políticas”.

Os seus objetivos estratégicos relativos às mulheres 
e à economia são: 

promover os direitos e a independência econômi-•	
ca das mulheres, incluindo acesso a emprego, 
condições de trabalho adequadas e controle 
sobre os recursos econômicos; 

facilitar o acesso igual das mulheres aos recursos, •	
emprego, mercados e comércio; 

fornecer serviços comerciais, treinamento e •	
acesso aos mercados, informações e tecnologia, 
especificamente para mulheres de baixa renda; 

fortalecer a capacidade econômica e as redes •	
comerciais das mulheres; 

eliminar a segregação profissional e todas as •	
formas de discriminação no trabalho; e 

promover a harmonização das responsabilidades •	
profissionais e familiares para homens e mulheres. 

A Declaração de Pequim pode ser lida em:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/
beijingdeclaration.html. 

Declaração do Milênio e Metas de Desenvolvimento 
do Milênio 

A Declaração do Milênio exige a plena implantação 
tanto da CEDAW quanto da Convenção sobre os 
Direitos da Criança. Ela reconhece não apenas a 

necessidade da plena participação de todos os 
membros da sociedade e a importância da igualdade 
de gêneros para o desenvolvimento humano, mas 
também o dever moral por trás da realização dessas 
metas. As Metas de Desenvolvimento do Milênio e os 
objetivos associados decorrentes desta declaração 
incluem o gênero como uma questão transversal que 
contribuirá para o progresso em todas as metas, não 
apenas para a meta específica de gênero MDg 3.

Por exemplo, as evidências sugerem que a igualdade 
de gêneros é um dos principais determinantes da 
saúde e também melhora os resultados educacionais.

Quatro indicadores foram selecionados para 
monitorar o progresso em direção às MDg 3 para 
promover a igualdade de gêneros e capacitar as 
mulheres:

A proporção de meninas e meninos no ensino 1. 
primário, secundário e superior;

A proporção de mulheres analfabetas e homens 2. 
analfabetos entre 15 e 24 anos de idade;

A proporção de mulheres com emprego remu-3. 
nerado nos setores não agrícolas; e, 

A proporção de vagas ocupadas por mulheres em 4. 
parlamentos nacionais.

O texto da Declaração do Milênio pode ser lido na 
internet em http://www.un.org/millennium/declara-
tion/ ares552e.htm. Mais informações sobre as Metas 
de Desenvolvimento do milênio, podem ser encon-
tradas em http://www.un.org/millenniumgoals/. 

Convenções da Organização Internacional  
do Trabalho

As principais convenções da OIT que também 
promovem a igualdade de gêneros no mundo do 
trabalho incluem as seguintes:

A Convenção sobre Discriminação (Emprego e •	
Ocupação), 1958 (nº 111);

Convenção de Igualdade de Remuneração, 1951 •	
(nº 100). Esta aborda especificamente a questão 
da igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres por trabalho de igual valor;

Convenção sobre Trabalhadores com Responsabil-•	
idades Familiares, 1981 (nº 156) e Recomendação 
relacionada (nº 165) http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/con-vde.pl?R165;
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C 175 (trabalho de meio turno);•	

C 177 (trabalho em casa);•	

Convenção de Proteção da Maternidade, 2000 (nº •	
183). Esta foi precedida pela C 103 (1952) e pela C 
3 (1919);

Convenção sobre Liberdade de Associação e  •	
Proteção do Direito de se Organizar (nº 87);

Convenção sobre o Direito de se Organizar e sobre •	
Acordo Coletivo de Trabalho (nº 98).

Outras convenções, com implicações específicas 
para a igualdade de gêneros incluem aquelas sobre 
a promoção do emprego, condições de trabalho e 
trabalho de migrantes.

As convenções e protocolos atualizados podem ser 
encontrados em http://www.ilo.org/ilolex.

Pacto Mundial da ONU 

O Pacto Mundial da ONU é uma iniciativa de 
cidadania corporativa internacional voluntária que 
consiste em 10 princípios derivados de uma série de 
declarações internacionais, inclusive a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e a Declaração 
da Organização Internacional do Trabalho sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. 

Kilgour (2007) argumenta que apesar de não 
mencionar diretamente gênero nos 10 princípios, o 
Pacto Mundial da ONU tem uma ordem de igualdade 
de gêneros dentro de seus princípios norteadores. 
Isso ocorre, em parte, porque os instrumentos 
internacionais nos quais os princípios são baseados 
incluem muitos direitos relacionados à igualdade de 
gêneros, mas também porque o pacto faz parte da 
ONU e por isso tem o compromisso de implantar a 
Plataforma de Ação de Pequim e alcançar as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio. A pesquisa de Kilgour 
sugere que os signatários do Pacto Mundial, em suas 
comunicações sobre os progressos até o momento, 
não têm enfatizado as desigualdades enfrentadas 
pelas mulheres fora do ambiente de trabalho formal. 
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Participantes das oficinas de consulta com 
várias partes interessadas sobre Gênero e 
Práticas e Relatórios de Sustentabilidade

Londres, Reino Unido, 1º de dezembro de 2008:

Elín Blöndal, Universidade Bifrost 
Bola Fatimilehin, BBC 
Silvia Giuseppini, Telecom Italia 
Kate Grosser, Faculdade de Negócios da Universidade 
Nottingham  
Dave Kingma, Holcim Ltd.  
Chikako Kuno, Banco Europeu para Reconstrução e 
Desenvolvimento (EBRD)  
Katherine Miles, GRI  
Marianne Mwaniki, Standard Chartered 
Carmen Niethammer, IFC 
Friederike Sorg, GTZ 
Linda Spedding, Mulheres no Direito Ingibjörg 
Þorsteinsdóttir, Bifröst University 
Marie Trollvik, Swedish Association of Local  
Marie Trollvik, Associação Sueca de Autoridades e 
Regiões Locais (SALAR)

Londres, Reino Unido 2 de dezembro de 2008:

Elín Blöndal, Universidade Bifrost 
Stine Jensen, Radley Yeldar 
Maureen Kilgour, Faculdade de Administração de 
Empresas, Collège Universitaire de St-Boniface 
Annette Lawson, Aliança Nacional de Organizações 
de Mulheres (NAWO) 
Katherine Miles, GRI 
Carmen Niethammer, IFC 
Ines Smyth, Oxfam GB 
Coral Taylor, Business in the Community (BITC)  
Opportunity Now  
Ingibjörg Þorsteinsdóttir, Bifröst Univeristy

Johanesburgo, África do Sul,  
10 de dezembro de 2008:

Sandra Ainley, Standard Bank Group Limited 
Alex Burger, IFC 
Elín Blöndal, Universidade Bifrost 
Joanette Botha, Telkom SA Ltd. 
Dorcas Hove, Federação das Mulheres da Imprensa 
Africana na África do Sul (FAMW-SA) 
Jane Kamau, Russell and Associates 
Douglas Kativu, Instituto Africano de Cidadania 
Corporativa 
Daisy Kopolo, Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA)  
Lesego Lebuso, First Rand Bank SA 
Elizabeth Malumo, First Rand Bank SA 
Pauline Mbayah, African Management Services  
Company (AMSCO) 
Katherine Miles, GRI 
Lillian Mutunga, African Gender Monitor 
Allen Mwebeiha, African Management Services  
Company (AMSCO)  
Yachar Nafssi-Azzar, Embaixada da Suíça em Pretória 
Carmen Niethammer, IFC 
Michela Ratto, Standard Bank  
Benedicta Sepora, IFC 
Nthabi Sibanda, Banco de Desenvolvimento das 
Mulheres 
Alet Steenkamp, Telkom SA Ltd. 
Annika Vieira, Coxswain Social Investment 
Vusa Vundla, African Management Services  
Company (AMSCO) 
Aletta Zikalala, Lonmin

São Paulo, Brasil, 5 de março de 2009: 

Regiane Abreu, Light SA 
Sueme Andrade, SESI 
Elizabeth Arango, Avina Colombia 
Carlos Eduardo Lessa Brandão, Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa/UOL 
Marcia Bueno, Alcoa Aluminio SA 
Heloisa Covolan, Itaipu Binacional  
Cibele de Macedo Salviatto, Atitude  
Silvia Do Valle Pereira, SESI/SC 
Meire Ferreira, ARES - Instituto para Agronegócio 
Responsável 
Maria Helena Guarezi, Itaipu Binacional 
Silvana Hoffmann, Hoffmann & Associados 
Luis Estevam Pereira Ianhez, Report Comunicação   
Leny Iara, Abradee 
Walter Jäckel, GTZ 
Claudia Jeunon, Sistema Firjan 
Thereza Lobo, Comunitas 
Anete Lopes, Uni Engenharia e Comércio Ltda 
Andreia Marques, Medley SA Indústria Farmacêutica 
Martin Matter, Consulado-Geral da Suíça 
Darlene Menconi, Women Entrepreneurs  
Leadership Group 
Katherine Miles, GRI 
Flavia Moraes, FCM Consultoria em Sustentabilidade 
Carmen Niethammer, IFC 
Simone Paranhos, IPAZ- Agência Internacional pela Paz 
Silvia Pereira, Servico Social da Industria (SESI) 
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Juliana Puggina, Medley SA Indústria Farmacêutica 
Ivana Rizvi, Companhia Hidro Elétrica do  
São Francisco 
Lícia Maria Peres Rosa, CPFL Energia 
Michel Santos, Bunge 
Ana Schneider, Energias do Brasil 
Maria Stael, CEMIG Companhia Energetica  
de Minas Gerais 
Gláucia Terreo, Parceria Ethos/GRI 
Alexandre Weishaupt Themé, Eletrobras 
Ingibjörg Þorsteinsdóttir, Bifröst University 
Nisia Werneck, Fundação Dom Cabral- NOW  
Consultoria 
Marcela Zonis, Princípios para Investimento Responsável

Nova Delhi, Índia, 24 de março de 2009: 

Jekob Ahmed, Ask India  
Ritu Anand, Tata Consultancy Services   
Parthasarathi Changdar, Cairn India 
Radhika Desai, Subcomitê de Gênero da Força-Tarefa 
de Desempenho Social para o Setor de Microcrédito, 
CGAP 
Vijay Ganapathy, KPMG 
Richa Gautam, GTZ 
Rashmi Goel, IFC 
Monali Zeya Hazra, Centro de Ciências e Meio 
Ambiente 
Shubhra Jain, Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. 
Amita Joseph, Fundação para Negócios e Comunidade 
Sunita Kaistha, Iniciativa de Trabalho e Saúde da Mulher 
Sampta Kapur, Partner In Change 
Poonam Mehta, Alternativas de Desenvolvimento 
Anandan Menon, ILO 
Katherine Miles, GRI 
Anurag Mishra, Cairn India  
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