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bom para os negócIos, bom para o 
desenvolvImento

sumárIo executIvo



sumário executivo 

Investir na contratação de mulheres é fundamental para 

impulsionar o crescimento de economias emergentes e em 

desenvolvimento.

• as trabalhadoras representam 40 por cento da mão 

de obra do mundo; contudo, em vários setores 

como mineração, construção e energia, as mulheres 

representam uma pequena minoria e em quase todos 

os setores é menos provável que mulheres ocupem 

cargos de gestão do que homens. as mulheres 

continuam a enfrentar obstáculos para obter uma 

participação plena e produtiva no mercado de trabalho, 

como posturas discriminatórias e ideias culturalmente 

enraizadas sobre os papéis de gênero e sua contribuição 

nem sempre sendo igualmente valorizada. sendo assim, 

as mulheres são uma fonte inexplorada de talento e 

produtividade: quando o potencial de quase metade da 

mão de obra não é plenamente reconhecido, isso traz 

grandes implicações na eficiência e crescimento de uma 

empresa no âmbito setorial e nacional.

• o argumento econômico para melhorar a diversidade 

de gênero e apoiar as mulheres para que sejam 

trabalhadoras produtivas pode ser significativo tanto 

para empresas que atuam em países com baixos ou 

médios rendimentos como em países com elevados 

rendimentos, apesar de que seja provável que adote 

um formato diferente a depender do mercado de 

trabalho e ambiente empresarial local. especialmente 

em mercados emergentes com grande crescimento 

econômico isso significa que, mais do que nunca, as 

empresas que operam nesses países estão expandindo 

e ampliando sua vantagem competitiva recrutando os 

melhores talentos. geralmente, empresas que ignoram 

o potencial das mulheres no ambiente de trabalho se 

arriscam a perder várias oportunidades.

• a base factual não se restringe mais a países com 

elevados rendimentos: estudos de casos de empresas 

e pesquisas acadêmicas compiladas nesse relatório 

mostram diversos possíveis benefícios de negócios 

para empresas que atuam em países emergentes ou 

em desenvolvimento que vão além das obrigações 

reguladoras e estão investindo em boas condições de 

trabalho para mulheres (e homens).

Faz sentido, no âmbito dos negócios, apoiar melhores 

oportunidades de trabalho para as mulheres além do 

cumprimento mínimo das normas legais.

• políticas inclusivas de recrutamento e treinamento 

têm ajudado empresas em diversos países como a 

anglo american no chile, chindex, empresa de saúde 

complementar na china, Finlays no Quênia, mriya 

na ucrânia e a odebrecht no brasil a aumentarem o 

número de candidatos a empregos para todos os níveis, 

de Júnior a alto executivo, e a serem consideradas como 

algumas das melhores empresas para se trabalhar.

• programas que melhoram o equilíbrio entre trabalho 

e vida pessoal para pais ou resultem em melhoria de 

saúde para mulheres podem trazer lucros significativos. 

na nalt enterprise, uma confecção vietnamita, a 

rotatividade de funcionários caiu um terço após a 

empresa ter aberto um jardim de infância para os filhos 

dos trabalhadores. em bangladesh, um programa de 

serviços de saúde oferecido para as trabalhadoras 

do setor de confecções obteve um retorno sobre 

investimento de $3:$1 ao longo de 18 meses, resultado 

de economias combinadas obtidas com menor 

absenteísmo e rotatividade de funcionários.

• maior diversidade de gênero pode impulsionar a 

produtividade e inovação, ao apresentar novas maneiras 

de trabalho, fortalecer a dinâmica de equipe e melhorar 



o processo de tomada de decisão. estudos de caso 

do setor de mineração do chile (anglo american), 

setor de construção do brasil (odebrecht) e o setor 

de manufatura da tailândia (continental) indicam um 

impacto positivo no desempenho em equipe, enquanto 

pesquisas sobre diversidade em conselhos deliberativos 

de empresas nos eua e europa apresentam fortes 

indícios de que a diversidade de gênero pode ter um 

impacto positivo na receita de vendas, crescimento 

mercadológico, lucros e dividendos de acionistas.

• empregar mais mulheres pode melhorar as relações 

da empresa com a comunidade local. esse é o um 

dos maiores benefícios para grandes projetos de 

infraestrutura e mineração, em que a qualidade da 

gestão junto à comunidade local é essencial para o 

sucesso do projeto. empresas do setor de mineração 

como a anglo american e a rio tinto assim como a 

empresa do setor de construção odebrecht expressam 

que empregar mais mulheres em seus canteiros de 

obras amplia a abrangência dos benefícios econômicos 

de um projeto entre as comunidades locais e aumenta o 

compartilhamento de informações entre as redes sociais 

das mulheres e homens locais.

• contratar mais mulheres assegura que o quadro de 

funcionários da empresa represente sua base de clientes 

e oferece insights mais profundos sobre as preferências 

do consumidor: mundialmente, as mulheres tomam 

ou influenciam 80 por cento das decisões de compra. 

empresas como a belcorp (empresa de cosméticos do 

peru) e a pepsico estão aproveitando conscientemente 

os insights e experiências das mulheres que fazem 

parte do seu quadro de funcionários para entenderem 

melhor os padrões de compras domésticas e o que as 

influencia.

empresas líderes tomam a iniciativa

• para perceber possíveis benefícios, as empresas 

precisam identificar as medidas que, provavelmente, 

oferecerão apoio eficaz para as mulheres e permitirão 

que alcancem seu potencial no ambiente de trabalho.

o que pode incluir:

 » Implantar uma infraestrutura de dados de 

funcionários: assegurar que todos os dados 

pertinentes a recursos humanos estejam disponíveis, 

com uma base desvencilhada de gênero, ajuda a 

monitorar o sucesso das políticas empregatícias da 

empresa. empresas como a anglo american coletam 

e revisam, regularmente, esses dados para identificar 

tendências.

 » revisar as políticas e sistemas de rH: empresas 

com Ido (uma empresa de transporte marítimo da 

turquia), Finlays, mriya, meghmani (empresa do 

setor químico da Índia) e a nalt enterprise deixam 

claro seu comprometimento com a inclusão de 

gênero em todas as fases do relacionamento 

empregatício ao assegurar que as políticas de 

recursos humanos apoiem tanto as mulheres como 

os homens e garantam que o assédio sexual não seja 

tolerado.

 » atrair mulheres para posições e setores não 

tradicionais: pontos de vista tradicionais de qual 

trabalho é adequado para mulheres e homens 

podem criar obstáculos para que as mulheres 

ingressem em setores e posições específicas. 

empresas como anglo american, continental, 

Finlays, meghmani, odebrecht, rio tinto e sumitomo 

chemical (Japão), incentivam a mudança ao se 

aproximar das mulheres e suas comunidades, 

oferecer treinamento e desenvolvimento de 

competências, aprimorar as estruturas de 

crescimento profissional, definir metas de mudança 

ou fazer adaptações simples no ambiente físico 

de trabalho para criar ambientes de trabalho mais 

inclusivos.

 » criar condições de trabalho mais adequadas 

para mulheres e famílias: em vários países, certos 

conceitos culturais significam que as mulheres são 

as principais responsáveis pelos filhos e o lar além de 

seu trabalho remunerado. estudos de caso mostram 

que a licença parental paga pela empresa, padrões 

planejados de turno, melhor acesso a programas 

voltados para o cuidado de crianças e de saúde para 



 » apresentaram iniciativas exitosas estão belcorp, 

continental, Finlays, chindex, mriya, nalt enterprise 

e safaricom (empresa do setor de telecomunicações 

do Quênia).

 » desenvolver soluções para todos: muitas empresas 

descobrem que as melhores soluções estabelecem 

termos e condições empregatícias que beneficiam 

mulheres e homens (por exemplo, equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal) e, ao mesmo tempo, 

reconhecem que as mulheres podem se beneficiar 

de apoio adicional em algumas áreas (por exemplo, 

programas que corrijam desequilíbrios históricos de 

gênero no quadro de gestores).

 » criar uma cultura de gestão acolhedora: o 

comprometimento de gestores seniores é 

inestimável para que se crie e mantenha um 

ambiente de trabalho acolhedor para mulheres. 

empresas como anglo american, chindex, Finlays, 

Hitachi, Kuwait energy, odebrecht, pepsico e rio 

tinto reconhecem que isso inclui assegurar uma 

proporção representativa de mulheres e mudar a 

mentalidade sobre gênero por meio de treinamento 

para supervisores e gestores.

rastrear custos e benefícios da contratação e apoio dado a 

mulheres

• as empresas que implantam sistemas para medir 

resultados, custos e benefícios das intervenções de 

apoio a trabalhadoras estão mais bem preparadas para 

tornar o emprego das mulheres uma parte integrante 

da estratégia de negócios, demonstrar a liderança em 

relação à contratação das mulheres, aprender com a 

experiência e convencer os céticos da necessidade de 

um investimento mais proativo na inclusão de gênero.

• alguns benefícios ocorrem no curto prazo (como 

taxas menores de rotatividade e absenteísmo de 

funcionários), enquanto outros no longo prazo (como 

melhor reputação, atração de talentos e maiores níveis 

de inovação).

• sistemas robustos de monitoramento podem 

ajudar as empresas a entender melhor como as 

mudanças relacionadas à contratação das mulheres 

transformam-se em benefícios. Iniciativas que reduzem 

a rotatividade de funcionários podem causar um 

impacto significativo nos resultados finais, uma vez 

que as estimativas de custos reais para substituir até 

mesmo um trabalhador semiqualificado, nas empresas 

do estudo de caso, englobam vários meses de salário. 

entretanto, poucas empresas capturam esses custos 

sistematicamente; logo, podem subestimar o benefício 

dos investimentos para melhorar a taxa de retenção de 

funcionários.

• similarmente, empresas que medem resultados 

descobriram que suposições relativas aos custos de 

empregar mulheres (como alta taxa de absenteísmo, 

falta de qualificação e interesse ou inaptidão para 

trabalhos físicos) normalmente são infundadas. 

algumas iniciativas demandam análise cuidadosa e 

recursos adicionais, especialmente programas voltados 

para mudanças comportamentais duradouras no que 

tange os papéis de gênero. entretanto, em muitos casos 

as empresas implantaram medidas a um baixo custo ou 

sem nenhum custo adicional.

esse relatório oferece orientação sobre os melhores 

métodos para a mensuração dos benefícios da contratação 

de mulheres, inclusive benefícios de longo prazo que 

podem ser difíceis de quantificar.


