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rezadas lideranças das organizações brasileiras,

Temos a satisfação de apresentar e compartilhar com todos uma gratifican-
te experiência. É a concretização de um objetivo acalentado há tempos: a 

mobilização das organizações brasileiras para o desafio de valorizar a diversidade e 
colocar a equidade de gênero, em caráter definitivo, na pauta de sua gestão, como 
estratégia para a sua sustentabilidade.

Acreditamos que, ao se tornar presente no ambiente corporativo, a igualdade 
de gênero potencializa o capital humano. Assim, contribui para o desempenho 
empresarial de forma significativa, trazendo em sua esteira um ambiente mais 
produtivo, relações mais justas e sustentáveis e qualidade de vida para homens, 
mulheres, famílias. 

No decorrer deste relatório, abordaremos a valiosa colaboração de instituições 
privadas e públicas, lideranças empresariais e profissionais que tornaram possível 
a realização desta primeira edição do Prêmio WEPs Brasil – Empresas Empode-
rando Mulheres, no qual a expressiva adesão de empresas, bem como seu de-
sempenho na avaliação, superaram nossas expectativas.

Desejamos uma boa leitura e que as experiências aqui compartilhadas sejam 
inspiradoras para as pessoas que acreditam que a cultura de respeito às diversida-
des e aos direitos humanos de forma geral torna a sociedade mais justa, estável e 
com melhor qualidade de vida.

Margaret Groff
DIRETORA FINANCEIRA EXECUTIVA 

DA ITAIPU BINACIONAL

Margaret Groff
DIRETORA FINANCEIRA EXECUTIVA

DA ITAIPU BINACIONAL

Ana Paula Padrão
TEMPO DE MULHER

P

COORDENADORAS DO PRÊMIO WEPS BRASIL
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Antecedentes do Prêmio WEPs Brasil

O Prêmio WEPs Brasil 2014 – Empresas Empoderando Mulheres é uma 
realização da Itaipu Binacional, com apoio institucional do UN Global Compact, 
UN Women, Rede Brasileira do Pacto Global, ONU Mulheres Brasil e promoção 
do Tempo de Mulher. A premiação reúne interesses mútuos em contribuir para o 
empoderamento da mulher no território brasileiro, pela promoção da equidade de 
gênero e da inclusão social. Entre os antecedentes mais relevantes que permitiram 
a viabilização do Prêmio, se destacam:

• Maior conscientização dos líderes de negócios e stakeholders sobre o tema 
equidade de gênero e empoderamento da mulher no ambiente de negócios;

• Parceria ONU Mulheres e Pacto Global levou à criação dos Princípios de Empo-
deramento das Mulheres (WEPs);

• Relatos de progresso alinhando equidade de gênero e desempenho financeiro;

• Envolvimento da Itaipu Binacional, maior produtora mundial de energia elé-
trica limpa e renovável, única empresa na América Latina premiada nos WEPs 
Leadership Awards (NY, março de 2013);

• Interação e parceria Itaipu e Tempo de Mulher (TDM) com a ONU Mulheres no 
Brasil e Cone Sul, Pacto Global Brasil e Pacto Global NY;

• Parceria Itaipu e Selos Pró-equidade de Gênero (Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres) - 4 Selos Pró-equidade de Gênero;

• Signatária dos WEPs, a Itaipu atua fortemente na implementação de práticas 
voltadas para o público interno, comunidade e negócios e desenvolve progra-
mas inovadores nos âmbitos social, ambiental e de gestão empresarial;

• Participação do Grupo das Mulheres Executivas do Paraná (MEX), com grande 
capacidade de articulação;

• Interesse mútuo de parceiros em contribuir para o empoderamento da mu-
lher no território brasileiro por meio da promoção da equidade de gênero e da 
inclusão social.

Parte  I
O que é WEPs?

O termo “WEPs” vem da sigla 
em inglês de Women’s Empower-
ment Principles (Princípios de 
Empoderamento das Mulheres), 
iniciativa lançada mundialmen-
te pelo Pacto Global da ONU e 
ONU Mulheres em 2010.
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Experiência da Itaipu com os princípios 
de empoderamento das mulheres

Desde 2003, a Itaipu desenvolve o Programa Equidade de Gênero, estrutu-
rado nos Eixos Corporativo, Sociocomunitário e Relações Institucionais. É uma es-
tratégia para a criação de uma cultura organizacional de respeito à diversidade, 
com foco na equidade de gênero. 

Parceira do Governo Federal e promotora das políticas públicas relacionadas 
ao fortalecimento das mulheres, atua em consonância com o II Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres do Governo Federal e em alinhamento com o Programa 
Pró-Equidade de Gênero da SPM.

A Itaipu adota uma forma de gestão mais inclusiva e de maior respeito à opi-
nião e participação feminina para que todos os empregados se beneficiem, não 
somente para as mulheres. Incentiva suas empregadas a desenvolverem-se e assu-
mirem posições de liderança, tendo duplicado o número de gerentes mulheres nos 
últimos dez anos, de 10% para 21%.

Além disso, contribuiu, em 2004, para a criação do Comitê Permanente para 
as Questões de Gênero das Empresas do Ministério de Minas e Energia e Empresas 
Vinculadas, e participa desde então de suas atividades.

Signatária do Pacto Global da ONU desde 2009, Itaipu ocupa uma das vice-pre-
sidências do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) e desenvolve trabalhos na 
área de Direitos Humanos e valorização da diversidade, com atenção especial ao 
empoderamento das mulheres. Presta apoio à ONU Mulheres no Brasil e em nível 
mundial e integra, com suas representantes, o WEPs Leadership Group, que esta-
belece as diretrizes de ação dos WEPs em nível mundial.

Desde 2004, a Itaipu mantém Comitês de Gênero brasileiro e paraguaio, que 
desenvolvem ações conjuntas; no lado brasileiro, o comitê é composto por mulhe-
res e homens.

Em 2006 foi criado o Grupo Mulheres Executivas do Paraná (MEX), formado por 
mais de 80 lideranças femininas de empresas paranaenses, nacionais e multina-
cionais estabelecidas no Paraná. Atualmente, o grupo é presidido pela Itaipu e tem 
um braço em Foz do Iguaçu, onde a empresa está instalada, do qual participam 
cerca de 40 líderes empresariais.

A binacional tem uma parceria com a empresa Tempo de Mulher, criada e pre-
sidida pela jornalista Ana Paula Padrão, para o desenvolvimento de iniciativas que 
visam a promoção do empoderamento das mulheres no território brasileiro.

Em 2010, no lançamento dos WEPs, a Itaipu foi uma das pioneiras na adesão 
e promoveu o lançamento dos princípios no Brasil, em evento em Foz do Iguaçu, 
com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A empresa adota os WEPs como diretrizes orientadoras para sua ação e como 
ferramenta de permanente avaliação das iniciativas em gênero.

1  Diretores Jorge Samek e 
Margaret Groff, da Itaipu Binacional, 
e a jornalista Ana Paula Padrão no 
lançamento do Prêmio WEPs Brasil, 
outubro 2013, em SP, Hotel Unique.

1
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Para a realização do Prêmio foi cria-
do um site específico, no endereço: 
www.premiowepsbrasil.org.br, per-
mitindo o acesso a informações de ca-
ráter geral, notícias, vídeos, perguntas 
mais frequentes, conceitos e instru-
mentos relacionados ao tema equi-
dade de gênero, links afins, o Regula-
mento e outras publicações correlatas 
para download, destacando-se o link 
de acesso para inscrição e candidatura. 
Esta foi uma estratégia para otimizar 
o processo de inscrição, sem a neces-
sidade de impressões e manuseio de 
documentos e papéis em meio físico.

Em 2011, o Conselho de Administração da Itaipu aprovou a Política de Equidade 
de Gênero e as Sete Diretrizes de Gênero, desenvolvidas pelos Comitês de Gênero no 
Brasil e no Paraguai.

A Itaipu dissemina a cultura da equidade de gênero entre seus fornecedores 
(aproximadamente 5.400 empresas cadastradas) e outros stakeholders, como co-
munidades de sua área de influência, universidades, organizações da sociedade 
civil e a sociedade geral.

Referenciais inspiradores para 
o desenvolvimento do projeto

Organização e funcionamento do Prêmio

Para o desenvolvimento do projeto do Prêmio WEPs Brasil, a Itaipu desenhou 
uma estrutura diferenciada e inovadora, apoiada institucional e tecnicamente por 
organizações públicas e privadas. A seguir, foi formada uma equipe para a execu-
ção das etapas técnicas, elaboradas a partir dos referenciais anteriormente apre-
sentados, que deram base para a construção de padrões e procedimentos técnicos, 
capazes de propiciar ao processo a necessária credibilidade, adequação e qualifica-
ção que uma iniciativa desta magnitude requer. 

Esta estrutura é composta de gerente de projeto, coordenação executiva de pre-
miação, banca de avaliação, banca julgadora, auditoria externa para acompanha-
mento e equipe de execução, envolvendo especialistas das áreas de tecnologia de 
informação, comunicação e equipe técnica.

1  Princípios de Empoderamento 
das mulheres - Português.

2  Princípios de Empoderamento 
das mulheres - Inglês.

3  ODM.

4  Cartilha Equidade de Gênero.

5  Livro “Mulheres, elas fazem história”.

6  Modelo de Excelência da Gestão da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

7  Selo Pró-Equidade de Genero e Raça.

1

4

2

5

3

6 7 1  Reunião inicial do projeto do Prêmio.1
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Os procedimentos foram executados em conformidade com as instruções e 
condições estabelecidas no Regulamento do Prêmio.

Equipe Técnica do Prêmio WEPs Brasil 2014

Composta por representantes das instituições organizadoras e de parceiros do 
Prêmio, com perfil técnico e conhecimentos sobre os conceitos e conteúdos vin-
culados ao tema Equidade de Gênero, com destacada atuação em suas áreas. Esta 
equipe tem o papel de desenvolver e estruturar os processos do Prêmio, em confor-
midade com o Regulamento, e executar as etapas técnicas nos prazos estabelecidos 
no cronograma.

Equipes de Avaliação

Compostas por especialistas, profissionais e técnicos que foram capacitados 
para atuar como avaliadores nas atividades do Prêmio WEPs Brasil, de acordo com 
os procedimentos e diretrizes do Regulamento.

Objetivo Geral do Prêmio WEPs Brasil

Incentivar e reconhecer os esforços das empresas que promovem a cultura da 
equidade de gênero e o empoderamento da mulher no Brasil, tendo como nortea-
dores os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês de 
Women’s Empowerment Principles) lançados mundialmente pelo Pacto Global da ONU e 
ONU Mulheres em 2010.

Objetivos Específicos do Prêmio WEPs Brasil

• Atrair lideranças que aceitem atuar como protagonistas, âncoras e porta-vo-
zes na disseminação dos WEPs no Brasil.

• Desenvolver ações para disseminação dos temas Equidade de Gênero e Empo-
deramento das Mulheres como fatores decisivos na melhoria do desempenho 
das organizações brasileiras.

• Disseminar os WEPs no Brasil por meio de diversas iniciativas e de ações de 
cooperação entre parceiros, de modo a atingir empresas de todos os portes.

1  Equipe Técnica do Prêmio 
WEPs Brasil 2014. 1 1  Evento de premiação em Curitiba/PR.

1
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• Prospectar e desenvolver novas parcerias.

• Angariar, sensibilizar, capacitar e fidelizar profissionais para atuarem como 
avaliadores, promovendo a melhoria do perfil profissional e o desempenho 
das organizações brasileiras.

• Fidelizar as organizações participantes dos ciclos bianuais do prêmio.

• Desenvolver estratégias para mobilizar as empresas na realização da autoava-
liação, para incentivar o uso dos WEPs na gestão e na cadeia de negócios.

• Atualizar conteúdos, produzir e divulgar materiais sobre Equidade de Gênero.

• Desenvolver e apoiar ações de benchmarking para a divulgação das melhores 
práticas e cases de sucesso.

• Apoiar a realização de eventos e workshops de sensibilização e implementa-
ção dos WEPs para empresas públicas e privadas.

Metodologia

Para a realização do Prêmio WEPs Brasil foram utilizadas as mais relevantes 
referências nos temas Equidade de Gênero e Valorização da Mulher, já menciona-
das no presente anuário, cabendo destaque para os 7 WEPs (quadro ao lado).

O Processo de Execução do Prêmio WEPs Brasil

O Prêmio WEPs Brasil – Empresas Empoderando Mulheres constitui um 
reconhecimento de âmbito nacional aos esforços das micro, pequenas, médias e 
grandes empresas que adotam os princípios de empoderamento das mulheres em 

suas práticas e iniciativas empresariais, angariando o aumen-
to da qualidade, da produtividade e da sua competitividade. 
Estas atividades são mensuradas por meio de um Questionário 
de Autoavaliação, com base nos WEPs.

A idealização deste Prêmio contou com a contribuição de 
importantes parceiros de diferentes segmentos de atuação, to-
dos imbuídos da crença de que “igualdade significa negócios” e 

que a “promoção da equidade de gênero no ambiente corporativo fortalece o capital 
humano e aumenta a qualidade dos processos de gestão, além de trazer resultados”.

De acordo com essas propostas, o Prêmio WEPs Brasil foi lançado no dia 7 de outu-
bro de 2013, durante o evento Momento Mulher, promovido pela Tempo de Mulher.

As categorias de reconhecimento do Prêmio WEPs Brasil são:

CATEGORIA 
DA EMPRESA 

(PORTE)

MODALIDADE DE 
RECONHECIMENTO

G
ra

nd
e 

Em
pr

es
a Ouro

Prata

Bronze

M
éd

ia
 

Em
pr

es
a Ouro

Prata

Bronze

M
ic

ro
 &

 
Pe

qu
en

a 
Em

pr
es

a Ouro

Prata

Bronze

Nota: A Banca de Juízes pode conceder certificado de Men-
ção Honrosa a uma ou mais empresas, assim como julgar 
que pode não haver reconhecimento ouro, prata ou bronze 
em alguma categoria.

7 Princípios de Empoderamento 
das Mulheres

1 Estabelecer liderança corporati-
va sensível à igualdade de gêne-
ro, no mais alto nível.

2 Tratar todas as mulheres e os 
homens de forma justa no tra-
balho, respeitando e apoiando os 
direitos humanos e a não discri-
minação.

3 Garantir saúde, segurança e o 
bem-estar de todas as mulheres 
e os homens que trabalham na 
empresa.

4 Promover educação, capacitação 
e desenvolvimento profissional 
para as mulheres.

5 Apoiar o empreendedorismo de 
mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres, 
através das cadeias de supri-
mentos e  marketing.

6 Promover a igualdade de gênero 
por meio de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social.

7 Medir, documentar e publicar os 
progressos da empresa na pro-
moção da igualdade de gênero.

Participação

Participaram as empresas privadas  
e públicas, subsidiárias de multi-
nacionais e/ou suas filiais no Brasil.  
A inscrição foi gratuita e reali-
zada exclusivamente pelo site 
www.premiowepsbrasil.org.br.
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O fluxograma a seguir apresenta as principais etapas técnicas para a execução 
do Prêmio, para as quais foram desenvolvidos procedimentos e padrões de traba-
lho visando a adequada realização de cada atividade, em conformidade com o Re-
gulamento e cronograma.

Ações de Comunicação 

Coube à área de Comunicação, em conjunto com a equipe técnica, o desen-
volvimento das ações de divulgação, por meio do site, campanhas de divulgação, 
elaboração de cartilha, folders, banners, convites, e-mails marketing, anúncios 
na mídia, vídeos e notícias via site, redes sociais, releases e informativos, entre 
outras ações.

Fluxograma do Prêmio WEPs Brasil ciclo 2014

A Ç Õ E S  D E  C O M U N I C A Ç Ã O

21 Cerimônia 
de Premiação

22 Aprendizado
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7
Empresa 
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4 Workshop 10 Designação 
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11 Análise individual

12 Consenso

9
Apto para 
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15 Planejamento 

da visita

19 Seleção das 
finalistas

16 Execução  
da visita

20 Homologação 
das Vencedoras

23 Envio do RD 
às visitadas

24 Elaboração do 
Relatório do Ciclo

17 Consenso

18 Elaboração do 
Relatório RD

14
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1  Site criado para o Prêmio WEPs 
Brasil 2014.

2  Audiovisual desenvolvido para 
divulgar o Prêmio.

3  Cinta para divulgação do Prêmio 
veiculada no jornal Gazeta do Povo.

4  Folders em outros idiomas (inglês 
e espanhol) para atingir empresas 
multinacionais e para divulgar o Prêmio 
em eventos internacionais.

21

43
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Parte  I I

Atividades do ciclo do Prêmio WEPs Brasil 2014

O processo de execução do Prêmio WEPs Brasil teve início com a definição dos 
objetivos, premissas e diretrizes esperadas desta iniciativa inédita no Brasil, ins-
pirada, como já mencionado, pela experiência de participação da Itaipu no Prêmio 
WEPs Leadership Awards na Categoria “Sete Princípios”, da ONU, em 2013. 

Uma das primeiras iniciativas foi a elaboração de pesquisa ampla sobre os 
indicadores de equidade de gênero em seus referenciais mais significativos, em 
especial os Princípios de Empoderamento das Mulheres, os Objetivos do Milênio 
da ONU, os indicadores GRI, além de importantes conceitos adotados por organi-
zações que já vêm inserindo esta temática em suas iniciativas. Estas bases fun-
damentaram a construção e consolidação dos conteúdos, diretrizes, estratégias e 
insumos requisitados para o desenho das etapas técnicas do prêmio. 

A seguir são apresentadas as principais ações levadas a efeito mês a mês, vi-
sando compartilhar esta valiosa experiência com os leitores deste anuário.

Ações em destaque durante o ciclo 2014

Abril/Maio

• Início do desenvolvimento do pro-
cesso, estabelecendo o plano do pro-
jeto em reunião com a equipe técni-
ca e diretora financeira executiva.

• Elaboração das etapas técnicas e 
de desenvolvimento do processo do 
Prêmio e cronograma preliminar. 1  Diretora Financeira Executiva da Itaipu 

com a equipe técnica do projeto.1
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• Pesquisa de referenciais para fundamentação da estrutura do Prêmio com va-
lidação pelo grupo de trabalho. 

• Elaboração e apresentação de proposta dos instrumentos de avaliação, em 
três modalidades distintas, sendo para MPE (Micro e Pequenas Empresas), 
Médias e Grandes Empresas. 

• Reuniões da equipe técnica com a área de Responsabilidade Social e consulto-
ria visando à análise e revisão dos questionários.

• Encaminhamento dos questionários à área de Tecnologia de Informação, vi-
sando às providências de desenvolvimento do site do Prêmio.

• Ajustes na estrutura das atividades e atualização do cronograma de desenvol-
vimento do Prêmio WEPs Brasil. 

PRINCIPAIS ETAPAS DATA

Lançamento 07/10/2013

Período de inscrição 08/10/2013 a 
20/12/2013

Período de realização das 
visitas nas empresas

03/02/2014 a 
14/02/2014

Cerimônia de 
reconhecimento Março de 2014

• Atualização do Regulamento do Prêmio, com a revisão e inclusão de 
etapas e atividades inerentes ao ciclo.

• Pesquisa documental sobre o tema Equidade de Gênero 
nos questionários, no projeto de fornecedores da Itaipu 
Binacional e em fontes relacionadas, para elaboração 
do glossário do Regulamento.

Junho/Julho

• Reunião da equipe técnica e direto-
ra financeira pautando os forma-
tos de instrumentos de avaliação.

• Avaliação dos critérios para defi-
nição dos tipos de candidatura.

• Desenvolvimento do padrão para 
a avaliação das candidatas.

• Revisão do Regulamento com 
ajustes das etapas, elaboração do 
glossário e formatação.

• Acompanhamento no desenvolvimento de proposta dos instrumentos de ava-
liação.

• Finalização da pesquisa documental e revisão do glossário do Regulamento. 

Agosto/Setembro

• Reuniões de acompanhamento e elaboração de proposta dos instrumentos de 
avaliação.

• Reunião com a equipe de TI pautando a definição dos requisitos e funcionali-
dades requeridas do site.

• Orientação à equipe técnica quanto às atividades da Comissão Técnica nas di-
versas etapas do processo, incluindo análise individual, planejamento e execu-
ção da visita técnica e posterior consenso de pontuação para subsidiar a homo-
logação das reconhecidas no Prêmio.

• Continuidade dos trabalhos de ajustes do Regulamento do Prêmio.

• Proposta de validação dos questionários a serem preenchidos pelas candida-
tas, no formato piloto, visando melhorias e ajustes.  

• Reuniões com a equipe de Comunicação pautando demandas e peças de co- 1  Equipe técnica em reunião.

1
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• Atualização do macrofluxo das etapas de inscrição no Prêmio.
• Elaboração da carta para convite aos membros da Banca de Juízes do Prêmio.
• Contatos com parceiros para divulgação do Prêmio em seus meios de Comunica-

ção, em especial o site.
• Orientações nas reuniões com a equipe técnica do projeto, visando o monitora-

mento das inscrições e candidaturas das empresas.

• Ações para incentivar a participação das empresas no Prêmio, sendo destaca-
da a estratégia de mobilização para a autoavaliação e contatos com institui-
ções, com apoio do SEBRAE/PR, parceiro para divulgação do Prêmio.

• Apresentação na reunião do Grupo MEX, no dia 18 de novembro, com entrega 
da Cartilha Equidade de Gênero e do folder do Prêmio WEPs Brasil, visando 
incentivar a participação das empresárias no Prêmio. 

• Reunião com representante da agência de comunicação contratada, pautan-
do a divulgação do Prêmio. 

• Divulgação em estandes em eventos, em Foz do Iguaçu e em Curitiba, buscando 
a mobilização para o Prêmio e parcerias para otimizar as adesões e inscrições.

• Reuniões com a equipe técnica e equipe de TI para gerenciamento do processo 
de execução do Prêmio.

municação, como o folder e a cartilha a serem distribuídos no evento de lan-
çamento.

• Atualização e ajustes na estrutura das atividades e no cronograma do Prêmio 
WEPs Brasil, com destaque para as seguintes ações:

• Definição do cronograma detalhado de etapas técnicas da coordenação executi-
va da premiação.

• Revisão e atualização do glossário do Regulamento.
• Elaboração das Perguntas Mais Frequentes para inserção no site.
• Definição do macrofluxo das etapas de inscrição no Prêmio.
• Elaboração do modelo do formulário a ser utilizado pela banca de avaliadores.
• Minuta do Relatório de Avaliação da banca pós-visita às candidatas.
• Revisão do cronograma do ciclo e envio para a Gazeta do Povo.
• Contatos com a FNQ para estabelecimento de parceria de apoio técnico.
• Reunião com a equipe de TI e de Comunicação para tratar da disponibilização do 

site e a liberação das inscrições.

Outubro/ Novembro

• Reuniões de monitoramento das inscrições e candidaturas das empresas.

• Reunião com a equipe de TI para ajustes de funcionalidades requeridas do site 
para viabilizar a execução das etapas técnicas do Prêmio.

• Apoio às atividades de Comuni-
cação com relação à divulgação 
do Prêmio e chamamento para as 
inscrições.

• Atualização e ajustes na estrutura 
das atividades e no cronograma de 
desenvolvimento do Prêmio WEPs 
Brasil:
• Revisão e atualização do Regula-

mento inserido no site do Prêmio. 2

1

1  Reunião com equipe de Tecnologia 
da Informação. 1  Reunião do MEX.
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Dezembro/Janeiro

• Continuidade do gerenciamento e o monitoramento das inscrições e candida-
turas das empresas ao Prêmio.

• Providências para atendimento a consultas do Fale Conosco no site do Prêmio;

• Realização de Workshop, no auditório da Itaipu, com a presença de empresas 
fornecedoras com orientações sobre requisitos e condições de candidatura.

• Participação nos eventos PME Em Pauta e Debate sobre Violência contra a 
Mulher, ambos realizados na FIEP, com estande para divulgação do Prêmio.

• Divulgação do Prêmio, com instalação de estande para distribuição de folder 
e da cartilha de Equidade de Gênero, no evento de entrega do Prêmio Melho-
res Empresas para Trabalhar, etapa PR, ocorrido no Estação Business Center.

• Ajustes na estrutura das atividades e no cronograma do desenvolvimento do 
Prêmio WEPs Brasil, abrangendo as seguintes ações:
• Atualização do cronograma detalhado de etapas técnicas da Coordenação Execu-

tiva da Premiação, em função da alteração no prazo de inscrição.
• Revisão e ajustes no Regulamento inserido no site do Prêmio, com a inclusão 

dos modelos de declarações para orientação às candidatas.

• Inclusão de perguntas e respostas nas 
Perguntas Mais Frequentes

• Envio de convite às organizações par-
ceiras para indicação de profissionais 
para atuarem na Banca de Avaliadores 
do Prêmio.

• Reuniões com a equipe técnica do 
projeto, com apoio da equipe de TI para 
alinhamento do gerenciamento do pro-
cesso de execução do Prêmio, contendo 
os pontos de controle das providências 
prioritárias.

•  Gerenciamento das inscrições.

• Preparação dos conteúdos e elabora-
ção do material didático para Capacita-
ção dos Avaliadores. 

• Testes para emissão dos relatórios téc-
nicos via sistema, contendo as informa-
ções quanto às inscrições e desempenho 
das candidatas, para apoio às reuniões 
da Comissão Técnica, previstas para fe-
vereiro de 2014.

• Solicitação de documentações de ele-
gibilidade, monitoramento e conferên-
cia das certidões e declarações encami-
nhadas pelas candidatas.

• Elaboração dos formulários Cadastro 
de Avaliadores, Plano de Visita e Rela-
tório de Devolutiva para as candidatas.

1

1  Workshop com fornecedores.

1

2

3

1  Diretora Financeira Executiva em 
participação no evento “Debate sobre 
Violência contra a Mulher”.

2  Evento de entrega do Prêmio Melhores 
Empresas para Trabalhar. 

3  Capacitação de avaliadores(as) para o 
Prêmio WEPs Brasil.
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• Realizadas duas turmas de Capacitação da Banca de Avaliadores. 

• Composição das equipes de avaliadores

• Contatos com as empresas classificadas para agendamento das visitas

Fevereiro/Março

• Reuniões de gerenciamento e monitoramento das visitas às candidatas.

• Providências, junto à equipe de TI, para a realização de testes de impressão 
dos questionários.

• Inserção das informações decorrentes das evidências das visitas dos avalia-
dores nos relatórios/questionários. 

• Reunião pautando a elaboração do Plano de Visita e check-list. 

• Elaboração de instrumento de pesquisa de satisfação, visando a etapa de 
aprendizado.

• Realização das visitas às candidatas classificadas.

• Orientação aos avaliadores com relação aos procedimentos da visita e elabo-
ração do Relatório de Devolutiva.

• Reunião sobre a etapa da Banca de Juízes.

• Orientação sobre procedimentos e documentação para apoiar a Auditoria 

Externa, responsável pelo acompanhamento das etapas do ciclo, em confor-
midade com o Regulamento.

• Revisão final dos Relatórios de Devolutiva elaborados pelos avaliadores para 
subsídio à Banca Julgadora e pela Auditoria Externa.

• Atualização, no sistema, das avaliações pós-visita.

• Reunião da Banca Julgadora no dia 20 de março para homologação das candi-
datas Vencedoras e Menções Honrosas. 

• Reunião com a Auditoria Externa para realização do acompanhamento docu-
mental, no dia 24.

• Ações de divulgação e apoio às demandas da Cerimônia de Premiação.

• Apoio nos preparativos para a realização da Cerimônia de Premiação, com re-
lação às informações técnicas do Cerimonial.

• Elaboração e revisão dos Relatórios de Devolutiva para envio às candidatas 
visitadas.

• Desenvolvimento dos instrumentos de avaliação de satisfação da Cerimônia 
de Premiação, contemplando três formatos: candidatas finalistas e reconhe-
cidas, avaliadores e participantes da Cerimônia.

• Cerimônia de Premiação realizada no dia 31 de março de 2014, no auditório do 
Positivo.

Jornalista Ana Paula Padrão 
na Cerimônia de Premiação.

Banca de Juízes reunida para 
homologação das candidatas 

vencedoras e menções honrosas.
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Parte  I I I

Resultados do Prêmio WEPs Brasil 
– ciclo 2014

Número de empresas inscritas: 186

Número de empresas concorrendo ao Prêmio: 81

Número de finalistas: 32

Número de empresas reconhecidas: 20,
sendo 13 troféus nas categorias e 7 menções honrosas.

Apresentação da performance “Triskle 
- o Elo do Empoderamento Feminino”, 
na Cerimônia de Premiação.
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Resultados

Neste primeiro ciclo do Prêmio WEPs Brasil, a coordenação da premiação e os 
parceiros foram positivamente surpreendidos com a ampla adesão das empresas 
brasileiras, com representantes de todas as regiões, muitas líderes e referência em 
seus setores de atuação, evidenciando relevantes esforços, com investimentos em 
ações concretas e efetivas na valorização e defesa dos direitos humanos, com des-
taque para programas, práticas e iniciativas em benefício da equidade de gênero e 
do empoderamento das mulheres. 

Por estas razões, todas estas empresas estão de parabéns, em especial por aten-
derem a este chamamento pioneiro, no qual se colocaram sob as lentes de uma 
análise criteriosa para a qual demonstraram, sob diversos prismas, que os resulta-
dos de sua gestão empresarial moderna não são obra do acaso ou da simples ação 
em resposta a tendências, e sim, decorrem de políticas e estratégias de negócio 
com estreita conexão com a prática dos WEPs. 

Numa rápida análise dos números, destaca-se que, das 186 empresas inscritas 
no Prêmio WEPs Brasil, 81 foram habilitadas tecnicamente por atender pelo me-
nos a alguns dos princípios de empoderamento das mulheres.

Entre as empresas habilitadas, havia representantes de todas as regiões do 
Brasil, sendo que o destaque foi para a região Sul, com 40 empresas. 

Das 81 empresas classificadas, 32 foram selecionadas como finalistas e recebe-
ram a visita dos avaliadores do Prêmio para verificação das evidências às respostas 
dadas ao questionário de candidatura.

Após a realização das visitas verificou-se que quase 100% das finalistas tinham 
práticas, ações ou programas relacionados com o tema da equidade de gênero. Al-
gumas ainda tímidas, mas com potencial prometedor, principalmente por ser o 

objetivo do Premio WEPs Brasil incentivar nas empresas o desenvolvimento cada 

vez maior de iniciativas de equidade de gênero.

Também boa parte das finalistas surpreendeu os avaliadores do Prêmio quan-

do da verificação de evidências positivas que haviam sido respondidas de forma 

negativa nos questionários. Práticas de promoção da equidade de gênero presentes 

de forma tão natural na cultura das empresas que nem haviam sido identificadas, 

quando das respostas ao questionário pela empresa, como uma ação específica de 

tratamento igualitário. 

Representantes das empresas 
exibindo o Certificado de Finalista 
do Prêmio WEPs 2014.
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Algumas práticas e programas tiveram destaque entre as empresas, são elas:

• Entre os sete princípios de empoderamento das mulheres, teve maior desta-
que aquele que trata da educação, formação e desenvolvimento profissional 
das mulheres.

• Quase 90% das empresas habilitadas relataram que fazem o acompanhamento 
formal de desempenho de homens e mulheres, sem discriminação, e que as 
empregadas têm as mesmas oportunidades de treinamento e capacitação.

• O percentual de atendimento ao princípio de número um, que trata do com-
prometimento da liderança da empresa com a equidade de gênero, atingiu 
68% das empresas. Nesse item, cerca de 30% das empresas apresentaram pon-
tuação próxima à nota máxima do Princípio. 

• Programa de promoção e apoio às gestantes e participação em campanhas 
como a Outubro Rosa 

•  O empreendedorismo feminino é incentivado em muitas das empresas, que 
também aumentaram a participação de mulheres em cargos de comando. 

• A evolução das mulheres nos cargos de gerencia também é relevante, o que de-
monstra que o empoderamento da mulher já é uma realidade nessas empresas.

Abril Comunicações S.A.
Agrale S.A.
Apetit Serviços de Alimentação
Barion Industria e Comercio de Alimentos S.A.
Braskem S.A.
Cahetel-Tg Comércio de Alimentos Ltda.
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
Competence Comunicação e Marketing Ltda.
Corumbá Concessões S.A.
Creare Gestão Ltda.
Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado do Paraná
Datacoper Software Ltda.
DMA Treinamentos, Desenvolvimento Humano & Representações Comerciais Ltda.
Dudalina
Ecofábrica Ind. e Com. de Produtos Eco.
Eletrobras Amazonas Energia
Feito Brasil Indústria de Produtos Artesanais Ltda.
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Furnas Centrais Elétricas S.A.
Home Care Cenehospitallar
Itaú Unibanco S.A.
Kimberly-Clark Brasil
KPMG Auditores Independentes
Kûmpaia Di Carmem Promoção e Divulgação Ltda.
Masisa do Brasil Ltda.
Petrobras Distribuidora S.A.
Positivo Informática S.A.
Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes
Renault do Brasil S.A.
Romagnole Produtos Elétricos S.A.
Tecnisys Informática e Assessoria
Whirlpool S.A.

Conheça as Finalistas

Entre estas admiráveis organizações participantes do ciclo 2014, cabe destaque 
para aquelas que receberam sua justa homenagem, já no início da Cerimônia de 
Reconhecimento e Premiação, na condição de finalistas. Estão na página a se-
guir, em ordem alfabética.
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Cerimônia de Reconhecimento 
do Prêmio WEPs Brasil

A cerimônia de Premiação do Prêmio WEPs Brasil aconteceu no dia 31 de mar-
ço, no auditório do Positivo, em Curitiba/PR. O evento contou com a presença das 
empresas finalistas ao prêmio, avaliadores, empresários, dirigentes de associa-
ções de classe, além de representantes dos parceiros e apoiadores do Prêmio. 

A Cerimônia teve início com apresentação de dança. Durante o coquetel, os 
convidados foram agraciados com uma animada apresentação musical. 

Logo ao início da Cerimônia, que teve como apresentadores os jornalistas Jas-
son Goulart e Dulcinéia Novaes, foi feita uma homenagem e agradecimento à ban-
ca de avaliação, com a entrega dos certificados de atuação. 

A banca é de fundamental contribuição para a melhoria das práticas relativas 
aos WEPs pelas candidatas, evidenciada nas interações e troca de informações so-
bre o tema, durante as entrevistas da visita.

1  Margaret Groff, Diretora 
Financeira Executiva da Itaipu, 
na cerimônia de premiação.

2  Avaliadores recebem homenagem.

3  Os jornalistas Jasson Goulart e 
Dulcinéia Novaes foram os apresentado-
res do Prêmio.

4  Jorge Samek falou sobre a política de 
avanços na Itaipu e do caminho a percor-
rer para a equidade de gênero.

5  Troféu do Prêmio, motivo de orgulho 
para os ganhadores.

6  Público aplaudindo de pé os premia-
dos da noite.

1

3

5

2

4

6
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Categoria Grandes Empresas

TROFÉU OURO

• Furnas

Furnas aderiu aos 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres em 2011. Por 
meio deles, a empresa se comprometeu a desenvolver propostas em prol da equi-
dade de gênero, da valorização da mulher, da mudança na cultura organizacional 
e do respeito à diversidade.

A empresa oferece oportunidades iguais para todos os seus colaboradores, 
ao possuir uma tabela salarial única e um plano de carreira e remuneração que 
garante a equidade e igualdade de tratamento independente de sexo, raça, cor, 
religião, deficiência, estado civil, orientação sexual, situação familiar, idade ou 
qualquer outra condição. A empresa incentiva suas colaboradoras a assumirem 

funções consideradas “não típicas” para o sexo feminino, como percorrer linhas 
de transmissão. 

Furnas tem como perspectiva, junto com o Comitê de Pró-Equidade de Gênero, 
buscar cada vez mais uma inserção mais equilibrada por sexo, raça e etnia na es-
trutura organizacional e na direção da valorização da força de trabalho, bem como 
incentivar iniciativas locais nas comunidades do entorno dos empreendimentos 
da Empresa.

Vencedoras do Prêmio WEPs Brasil  
– ciclo 2014

A empresa de-
senvolve, desde 

2005, inúmeras ações 
em consonância com o 

dispositivo constitucional 
que assegura a igualdade 

perante a lei entre homens 
e mulheres, bem como 

acordos e recomendações 
internacionais pela não 

discriminação e não vio-
lência contra as mulheres 

e grupo étnico-raciais”

Flávio Decat
PRESIDENTE DE FURNAS

1  Equipe de Furnas.
Equipe de Furnas recebe o 
Troféu Ouro dos diretores 

Jorge Samek e Margaret Groff.

1
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TROFÉU PRATA

• KPMG

A KPMG International é uma rede global constituída por firmas-membro in-
dependentes que operam em 155 países, e conta com mais de 155 mil profissionais 
com formação multidisciplinar para oferecer serviços nas áreas de auditoria, im-
postos e consultoria.

No Brasil, são aproximadamente 3.700 profissionais, distribuídos em 26 es-
critórios. A empresa investe continuamente em pessoas, qualidade, tecnologia 
e serviços que gerem valor para seus públicos. Essa perspectiva apresenta-se por 
meio de boas práticas de governança levadas para as empresas, pelos aspectos da 
ética e da transparência nas diferentes soluções oferecidas e na eficiência na ges-
tão de processos e controles internos dos clientes, com impactos positivos diretos 
e indiretos à sociedade.

Os colaboradores e o  conhecimento são o maior patrimônio da KPMG. Promo-
ver um ambiente de trabalho baseado em meritocracia, que favoreça a multipli-

1

1  Equipe KPMG.

cidade de opiniões, que seja livre de discriminação e que contribua para o desen-
volvimento do pleno potencial de cada um, está no cerne da visão e dos valores da 
empresa e baliza sua busca contínua de melhores práticas. 

Globalmente, a meta é alcançar 25% de mulheres em alta liderança (especi-
ficamente sócias) até 2015. Na KPMG no Brasil, 44% do quadro de profissionais 
é formado por mulheres e a taxa é de 25% de mulheres em cargos de gerentes, 
diretoras e sócias. 

• CHESF

Com uma trajetória de 10 anos trabalhando no enfrentamento das desigualdades 
de gênero, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf construiu importan-
tes bases de atuação que se refletem diretamente no empoderamento das mulheres. 

1  Equipe da Chesf.
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Desde a inscrição até a etapa final (visita), o Prêmio WEPs Brasil teve um papel 
fundamental para a nova formação do Comitê de Gênero e Raça da Chesf. Inicial-
mente, serviu como um diagnóstico do trabalho desenvolvido até então e a revela-
ção, para o público interno, do quanto a empresa ainda tem que avançar.

Foi com grande orgulho que a Chesf recebeu a notícia que estava entre as fi-
nalistas. Embora a Empresa tenha conhecimento da força do trabalho que vem 
empreendendo, no diagnóstico desse prêmio viu que ainda há muito por fazer. O 
reconhecimento externo é de grande relevância para que o tema continue forte e 
valorizado pelo corpo funcional e pela alta direção da Chesf. 

• Petrobras Distribuidora

Apesar da adesão da Petrobras aos Princípios de Empoderamento das Mulheres 
da ONU ter contemplado indiretamente a Companhia, sua mandala de valores já 
incluía as pessoas e a diversidade. Além disso, a Política de Responsabilidade So-
cial da Petrobras Distribuidora adota uma gestão ética e transparente dos negócios 
junto aos públicos de interesse, alinhada à promoção de direitos humanos e cida-
dania, não permitindo a discriminação. 

Para nós, a premia-
ção já havia acon-

tecido antes do evento. 
O grande prêmio para a 

Chesf foi a união do novo 
comitê, o diagnóstico da 
situação da Empresa, os 

novos desafios que foram 
apresentados, a certeza de 

que todos vão participar 
ativamente na superação 
desses desafios e a reafir-
mação da alta direção em 

apoiar o grupo.”

Equipe da Chesf

A igualdade de oportunidades inicia-se no ingresso, realizado por processo se-
letivo, e no plano de cargos e carreiras, com tabelas salariais específicas para cada 
um deles, sem distinção de gênero. O processo de ascensão funcional é baseado 
em critérios corporativos. A política de benefícios  estimula a equidade de gênero e 
a paternidade responsável: licença-maternidade de 180 dias e licença-paternidade 
de 10 dias, sala de aleitamento materno e extensão do auxílio-creche aos homens. 
Os uniformes, nas áreas operacionais, foram adequados para o sexo feminino. Há 
ainda ações de enfrentamento da violência contra mulheres nos postos de com-
bustíveis. Nas peças patrocinadas, cujos temas se relacionam ao debate sobre gê-
nero, as questões são discutidas com o público. Outra ação envolve o debate de 
gênero entre os alunos de creches. Essas e outras ações surgiram com a adesão ao 
Programa Pró-equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res, ao qual a Petrobras Distribuidora adere desde 2009.

A Companhia possui ainda ações de conscientização e sensibilização da força 
de trabalho e dos stakeholders para a importância da diversidade. Os benefícios 
que por ela são gerados não se refletem apenas na empresa, mas em toda a socie-
dade. Todos são vistos como agentes de proteção dos direitos das mulheres, com 
o desafio de promover a equidade de gênero e uma sociedade mais igualitária e 
democrática.

TROFÉU BRONZE

• Dudalina

A Dudalina, presidida por Sônia Hess de Souza, tem seu quadro funcional 
composto por 74% de mulheres. A empresa oferece oportunidades de crescimento 
em todas as categorias funcionais por meio de ações de treinamento, desenvolvi-
mento e reconhecimento de habilidades. Equipe da Petrobras Distribuidora.
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Todas as oportunidades são apro-

veitadas para que se realizem iniciati-

vas que promovam a saúde e o bem-es-

tar da mulher. Alguns destaques são: 

“Dia de Princesa”, que sorteia sete cola-

boradoras por ano para ganhar um dia 

especial no salão de beleza, com mu-

dança do visual, roupas e uma sessão 

de fotos, visando valorizar a autoesti-

ma; “Mamãe Dudalina”, que prepara 

e adapta o ambiente de trabalho para 

torná-lo mais prazeroso e acolhedor às 

mães; disponibilização de palestras, 

cursos, kit de higiene e a disponibili-

zação de um colega como “Mamãe Co-

ruja” para quando a gestante precise 

recorrer a alguém.

O Dia da Mulher é comemorado 

com uma semana de palestras, decora-

ção especial e entrega de brindes; os dias da Costureira e Dia da Mães também são 

comemorados com mensagens, cartões e presentes para as colaboradoras.

Com o objetivo de levar os princípios também para a comunidade, a Dudali-

na criou um programa em parceria com o Instituto Socioambiental Adelina Clara 

Hess de Souza, de incentivo a geração de renda. O projeto, que começou em 2005, 

hoje conta com mais de 1.000 mulheres capacitadas e gerando renda nas comu-

nidades em todo o Brasil. 

• Price Waterhouse Coopers

A PwC é um network global de fir-
mas que oferece serviços de Auditoria, 
Consultoria de Negócios e Consultoria 
Tributária e Societária. A firma está 
presente em 157 países e reúne mais de 
184.000 profissionais e sócios em todo 
o mundo. É o conhecimento, a experi-
ência e a capacidade dos colaboradores 
em desenvolver soluções que permitem 
criar o valor que os clientes e stakehol-
ders buscam. 

Para entregar soluções cada vez 
mais criativas e completas, a PwC in-
veste na diversidade de seus talentos e 
considera a pluralidade de visões um 
ativo essencial para a sobrevivência do 
negócio. É por esse motivo que a empre-
sa participou da primeira edição do Prê-
mio WEPs Brasil, que visa à promoção 
de uma cultura de igualdade de gênero. 

A premiação no evento é um reco-
nhecimento de seu compromisso em 
lançar iniciativas que fortaleçam a 
equidade de gênero e o empoderamen-
to de mulheres, como programas de 
desenvolvimento de mulheres, apoio à 
maternidade e saúde da mulher. 1  Equipe da Dudalina.

               Para nós, investir 
              em um ambiente 

com homens e mulheres, 
em todos os níveis, é ga-

rantir a nossa 
sustentabilidade.”

PwC

1  Fachada da PwC.

1

1
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• Renault

A preparação para o Prêmio WEPs Brasil ajudou e muito o grupo de diversida-
de da Renault – Women@Renault – a estruturar e aprofundar as ações relaciona-
das ao tema na empresa. Embora ainda haja muito a ser feito, o reconhecimento 
trazido pelo Prêmio WEPs Brasil 2014 mostrou que a empresa está no caminho cer-
to e motivou o grupo a continuar trabalhando de forma consistente e duradoura, 
a fim de gerar impactos positivos na performance global do business.

MENÇÃO HONROSA

• Masisa

Uma das principais metas da Masisa no Brasil é promover a diversidade, com 
destaque para a equidade de gênero. A empresa acredita fortemente nos valores do 
feminino, que envolvem a sustentabilidade, flexibilidade, claridade de propósito 
e visão de longo prazo – fundamentais para o equilíbrio dos negócios. 

Os planos da Masisa priorizam o aumento da participação das mulheres, que 
ainda é deficiente, nos cargos de liderança nas empresas do país. Atualmente ape-

Para a Renault, a 
diversidade está no 

coração da nossa estraté-
gia, não é somente um va-
lor a se defender, é a chave 

da nossa performance.”

Equipe Renault

nas 4% dos ocupantes do cargo de presidente de empresas são mulheres no Brasil. 
Alguns procedimentos foram modificados na Masisa: ter 50% de candidatas mu-
lheres e 50% de candidatos homens entrevistados para cada vaga, e reavaliação de 
políticas e processos. Entre os desafios está o alinhamento conceitual com a parti-
cipação de representantes das diferentes áreas da organização. 

Como primeiros resultados, a Masisa aumentou o número de mulheres no 
quadro geral em 2012, principalmente de gestão (a partir de especialistas), cujo 
percentual feminino subiu de 15% para 18%. Entre as funções executivas o número 
mais do que dobrou, saindo de 12% em 2011 para 28% em 2013; na diretoria da em-
presa, aumentou para 50%. Uma diretoria equilibrada traz muitos benefícios para 
a empresa, que precisa lidar com diferentes questões e decisões de curto a longo 
prazo. Desta forma é possível chegar a soluções mais eficientes.

A Masisa acredita que a diferença entre homens e mulheres está, principal-
mente, na questão de valores adotados. Não importa se são mulheres ou homens; 
para se trabalhar com equilíbrio é preciso existirem os valores do masculino e do 
feminino na mesma pessoa. Quando existe a equidade de gênero na linha de co-
mando, os resultados da empresa se tornam mais expressivos, tanto no âmbito 
financeiro, como no social e ambiental. 

1 1

1  Equipe Renault. 1  Equipe da Masisa.
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• Whirlpool

A participação no Prêmio WEPs Brasil foi muito importante para Whirlpool 
no sentido de investigar, de maneira estruturada, questões sobre diversidade de 
gênero na Companhia. Foram identificados pontos de destaque e iniciativas que 
ainda são necessárias para que o ambiente de trabalho e oportunidades de carrei-
ra sejam equivalentes para homens e mulheres.

A participação no prêmio já gerou seus frutos: a Whirlpool lançará em 2014 
uma pesquisa interna para averiguação mais profunda sobre questões de gênero, 
bem como grupos focais para análise dos dados e planejamento de ações.

• Itaú Unibanco

Estar como finalista do Prêmio WEPs Brasil significa muito para o Itaú Uni-
banco, à medida que indica que a empresa está caminho certo para a equidade de 
gênero e empoderamento feminino. A menção honrosa na categoria foi recebida 
com grande orgulho, pois reconhece os esforços irrestritos do banco para desenvol-
ver o Itaú Mulher Empreendedora, programa de soluções financeiras e não finan-
ceiras para empoderar mulheres empreendedoras.

O exercício de inscrição do prêmio foi de grande aprendizado, ao passo que re-
visitamos políticas de diversidade e equidade e fomos incentivados a aprimorá-las 
constantemente.

 Funcionários da Whirlpool. Equipe do Itaú Unibanco
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• Kimberly-Clark Brasil 

A Kimberly-Clark Brasil vem trabalhando para que, em um futuro próximo, 
possa refletir dentro da empresa toda a diversidade da sociedade na qual está inse-
rida. Já no primeiro princípio de Empoderamento das Mulheres, que faz menção à 
presença de uma liderança corporativa de alto nível feminina, evidenciamos a car-
reira bem-sucedida de Ana Paula Bogus, que iniciou sua carreira na área de vendas 
da Kimberly-Clark, passou pela Diretoria de Recursos Humanos e hoje assume o 
mais alto cargo de liderança na unidade chilena da empresa.

Hoje, do total de colaboradores, 1.084 são mulheres e 2.744 homens, todos 
treinados pelo Código de Conduta, ferramenta oficial que dentre outros temas, 
possui conteúdo sobre gênero, ética e respeito no ambiente do trabalho. Contudo, 
as iniciativas não se detêm apenas em olhar para dentro da empresa: envolver a 
comunidade também faz parte do negócio. O projeto Mulher Atuação, iniciado em 
2011 e presente nos municípios de Mogi das Cruzes e Suzano (locais onde a empresa 
está instalada), busca ampliar o conhecimento das participantes sobre o direito 
das mulheres e abordar temas como empregabilidade e empreendedorismo. Em 
2013, esse projeto foi levado à recém-inaugurada fábrica de Camaçari, na Bahia.

• Eletrobras Amazonas Energia

Considerando o trabalho de gênero que é desenvolvido na empresa efetiva-
mente desde 2007, o convite para a participação no Prêmio WEPs Brasil nos deu 
a oportunidade de mostrar o panorama e a aplicabilidade dos princípios de em-
poderamento, tanto para mulheres como para homens, disseminando ações para 
que nossos colaboradores estejam preparados e confiantes de assumir o controle 
de suas vidas, definir seus objetivos, adquirir competências, aumentar a autocon-
fiança, resolver problemas e desenvolver a sua própria sustentabilidade; respei-
tando o conceito do Código de Ética da empresa.

1

1  Equipe Kimberly-Clark Brasil.

A porcentagem de 
35% de mulheres 

em cargos de liderança 
também reitera a impor-

tância estratégica que 
esse princípio representa 

à empresa”

1

Eletrobras Amazonas Energia.
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Categoria Médias Empresas

TROFÉU OURO

• Home Care Cenehospitallar

Fundada em 1986 pela enfermeira e atual presidente, Sueli Noronha Kaiser, 
a empresa oferece serviços em várias áreas da saúde, por meio de um atendi-
mento humanizado e qualificado. A principal atividade da empresa é a assis-
tência domiciliar (home care), que oferece a extensão dos cuidados hospitalares 
na casa do paciente. A empresa é uma das pioneiras na implantação do home care 
no Brasil. 

Ao longo dos anos, a empresa vem incentivando seus colaboradores e suas 
colaboradoras, através de encontros, palestras e cursos de coaching, o respeito 
à diversidade e a busca pela equidade de gênero, adotando como uma das polí-
ticas de Gestão de Pessoas, a promoção de mulheres a cargos de staff e chefia. A 
empresa aderiu ao Programa de Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, 
conquistando o Selo na 4ª Edição. 

A participação da presidente da empresa no Comitê de Equidade e Gênero e 
Raça; corpo funcional com maioria de mulheres (50,50%) e 58,97% dos cargos de 
gerência ocupados por mulheres; adoção de ficha perfil como ferramenta e crité-
rio para a equidade de gênero nos processos de recrutamento e seleção; aumen-
to de 120 para 150 dias de licença-maternidade e estímulo à amamentação, são 
algumas das evidências da experiência com os WEPs, da preocupação e do com-
prometimento da empresa em contribuir com o desenvolvimento da equidade de 
gênero, fortalecimento da igualdade e empoderamento da mulher.

Equipe da Home Care Cenehospitallar
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TROFÉU PRATA

• Apetit Serviços de Alimentação

É uma grande honra para a empresa, que atua no segmento de administração 
de restaurantes corporativos, ser reconhecida pelo Prêmio WEPs Brasil.

O tratamento igualitário sempre foi uma prática comum na Apetit, mas até 
respondermos o questionário e recebermos a visita das auditoras do WEPs não tí-
nhamos percebido o quanto essa cultura está disseminada no nosso dia a dia. Mes-
mo sem nos darmos conta, o empoderamento da mulher está presente em todas 
as ações da empresa. Isto certamente é um reflexo da sensibilidade de nossa pre-
sidência que nunca mediu esforços para que o desenvolvimento igualitário fosse 
amplamente respeitado e divulgado.

Ampla maioria de nosso público interno, as colaboradoras da Apetit fazem a 
diferença, emprestando à empresa marcantes características tipicamente femini-
nas que fazem todo o diferencial no dia a dia de trabalho: maior facilidade nos rela-
cionamentos interpessoais e negociações, habilidade para gerir equipes e delegar 
funções, além é claro da sensibilidade, ternura e carinho com que se dedicam aos 
seus postos de trabalho, sejam eles operacionais, administrativos ou gerenciais.

Acreditamos que 
a promoção da 

autonomia feminina é um 
pré-requisito para se al-

cançar o desenvolvimento 
da empresa. Por isso, con-
centramos esforços a fim 
de garantir a valorização 

de nossas profissionais, fo-
mentando assim, o desen-
volvimento sustentável.”

Apetit Serviços de Alimentação

TROFÉU BRONZE

• Cruz Vermelha

Em busca de Projetos Sociais e artigos sobre Responsabilidade Social, nos depa-
ramos com o Prêmio WEPs Brasil. Ao ler sobre a proposta do prêmio, a Cartilha de 
Equidade de Gênero, e todo o site em geral percebemos o quanto já fazíamos ou ao 
menos buscávamos fazer em relação aos objetivos do Prêmio. 

Com os objetivos em mãos, buscamos a diretoria e as informações que real-
mente comprovavam que esta já era uma política empregada pela empresa. Ini-
ciamos por nossos princípios fundamentais, estatuto, passamos pelo Time de 
Humanização e pelo Setor de Recursos Humanos, chegando então a completar o 
questionário. 

Agora, com o relatório de devolutiva do prêmio, vamos nos empenhar ainda 
mais na busca da equidade de gênero.

1

1

1  Equipe da Apetit Serviços 
de Alimentação. 1  Equipe da Cruz Vermelha.
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TROFÉU BRONZE

• Cahetel

Quando fundamos a Cahetel-TG não imaginávamos que teríamos sucesso se 
não tivéssemos o respeito para com os nossos colaboradores. Portanto, é com um 
sentimento de orgulho muito grande que vemos, hoje, que estávamos no caminho 
certo já que o nosso primeiro princípio era e continua a ser o “Respeito ao indi-
víduo”, assim, a nossa meritocracia não leva em conta: gênero, raça, orientação 
sexual, religião ou qualquer outro tipo de crença.

É bem verdade que há vinte anos atrás os WEPs não existiam da forma estru-
turada como são hoje, mas temos a vontade de progredir e ampliar o nosso enten-
dimento e conhecimento para posterior aplicação no dia a dia da nossa empresa. 
Aprendemos, também, que temos que disseminar o nosso conhecimento para que 
outras empresas também possam aplicar em suas organizações, de tal maneira 
que possamos ter uma sociedade mais equânime.

MENSÃO HONROSA

• Datacoper

A Datacoper Software, sempre focada em contribuir com o desenvolvimento 
profissional e pessoal de seus colaboradores, vem participando de premiações onde 
tem sido classificada com méritos entre as melhores empresas por 4 anos conse-
cutivos. E foi em uma destas premiações – o GPTW (Great Place to Work) – que os 
colaboradores participantes conheceram o WEPs e apresentaram a proposta de par-
ticipação da empresa por entenderem que ela estaria apta.

Após aprofundamento dos Princípios, a Datacoper identificou-se com várias 
ações e entendeu que estaria realmente pronta para participar desta premiação e 
principalmente de aprender e desenvolver outras práticas que dizem respeito à equi-
dade de gênero.

A Datacoper, preocupada em contribuir com o desenvolvimento da equidade 
de gênero, vem, ao longo dos anos, disseminando ações internas e externas foca-

1

1  Equipe Cahetel.

A nossa merito-
cracia não leva 

em conta: gênero, raça, 
orientação sexual, reli-
gião ou qualquer outro 

tipo de crença.”

Cahetel

Funcionárias da Datacoper Software Ltda. 
em evento do Dia das Mães.
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das no desenvolvimento profissional e pessoal das mulheres que fazem parte do 
quadro de colaboradores do grupo. 

Ao tratarmos do empoderamento das mulheres, destacamos as ações realiza-
das em nossa empresa envolvendo lideranças, respeitando os direitos humanos, 
garantindo saúde, bem-estar, qualidade de vida e promovendo desenvolvimento 
profissional. De um total de 12 gestores, 05 são mulheres, sendo que duas delas 
têm mais de 5 anos de empresa e três tem mais de 9 anos de tempo de empresa. 

Participar do evento WEPs 2014 e estar entre os finalistas da premiação indica 
que estamos no caminho certo. Basta potencializarmos ainda mais as ações atu-
ais, aprender com as empresas que foram destaque, objetivando sempre o empo-
deramento das mulheres e, consequentemente, a equidade de gênero.

• Fundação Copel

A Fundação Copel se inscreveu para participar do Prêmio WEPs Brasil 2014 
para conhecer os princípios do prêmio. A classificação foi uma grande surpresa. 

É importante res-
saltar que as ações 

também são voltadas 
ao sexo masculino, uma 
vez que há um cuidado 

especial para se focar na 
equidade e não apenas 

em um dos gêneros.”

Datacoper

Acreditamos que o Princípio 4 do WEPs 
representa a Fundação Copel, que in-
veste no treinamento das mulheres, 
assim como de homens, capacitando
-as e oportunizado crescimento profis-
sional em igualdade. 

A Fundação Copel entende que, 
independentemente de gênero, todos 
os empregados possuem os mesmos 
direitos e deveres, assim, a gestão de 
pessoas é baseada no resultado gerado, 
com condições salariais e de trabalho 
similares.

Categoria Micro 
& Pequenas Empresas

TROFÉU OURO

• Feito Brasil

Receber o Prêmio WEPs Brasil com 
a chancela e o reconhecimento de um 
órgão com tamanho prestígio como a 
ONU, é receber junto com ele o reconhe-
cimento de toda a sociedade.

Equipe da Fundação Copel.

Equipe Feito Brasil.
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Para a Feito brasil, que completa esse ano dez anos de muitas batalhas na cria-
ção de uma marca com alma, é simplesmente fantástico!

Ganhar esse ouro é receber com ele, não somente a recompensa e o reconhe-
cimento por anos de esforço, mas dotar-se de amor, generosidade e comprometi-
mento infinitamente maiores pela luta em favor das mulheres, da igualdade de 
oportunidades.

É a recompensa por tantos momentos em que fomos desacreditados por pen-
sarmos fora dos padrões e da prática de mercado da maioria das empresas, é ser 
reconhecida como uma empresa que respeita a equidade de gênero e pratica o em-
poderamento feminino.

É sentir-se como num lindo sonho, e que agora é real, e não mais um sonho, 
onde pelo menos parte do mundo acordou e passou a enxergar como você sem-
pre imaginou e sempre fez dentro da 
tua empresa: mulheres e homens sen-
do tratados com a mesma dignidade e 
respeito, sabendo que independente 
de gênero, raça, credo, opção sexual, 
todos os seres humanos são iguais e 
livres e não merecem nenhum tipo de 
discriminação.

TROFÉU BRONZE

• EcoFábrica

A Ecofábrica Brindes Ecológicos está 
há 11 anos no mercado. Por se tratar de 
uma pequena indústria de confecção, 

Somos uma em-
presa que sempre 

respirou, viveu e praticou 
a equidade de gênero, a 
valorização e o empode-

ramento feminino.”

Feito Brasil

naturalmente recebemos mais mulheres costureiras do que homens, uma questão 
de oferta de mão-de-obra do nosso mercado brasileiro, apesar de termos no Paraná 
também ótimos costureiros industriais.

De qualquer forma, segundo a organização do prêmio, ainda há no Brasil mui-
ta discriminação contra as mulheres. Mas devemos parar de reafirmar o passado e 
finalmente aprender com ele, finalmente preparar as nossas crianças para enfren-
tar a competitividade global com Educação de Qualidade.

Demos o primeiro passo e, neste sentido, a iniciativa está de parabéns!

Ana Carolina Guerino
André Luiz Marques
Arlete Garbelotti Leite
Barbara Dunin
César Keunecke de Oliveira
Claudia Ritter
Fernanda Passoni Gomes
João Silva dos Santos
Juliana Hellvig
Katia Huesken

Lilian Paparella Pedro Dias
Liliane do Rocio Rigoni
Luciana Hoshiguti Grandizoli
Marlene Alves de Campos Sachet
Nádia Rampi
Renata Thereza Fagundes Cunha
Rodrigo de Castro Proença
Rogger André Paulino
Simone Ribeiro de A. de Paula Neves
Tania Mara Lopes

Margaret Mussoi Lucheta Groff
Itaipu Binacional

Ana Paula Padrão
Tempo de Mulher

Nuria Casadevall
Tempo de Mulher

Heloisa Covolan
Itaipu Binacional

Daniele Tassi Simioni Gemael
Itaipu Binacional

Luiz Henrique M. Nascimento
Itaipu Binacional

Luciana Hoshiguti Grandizoli
Consultora especialista

Carmen Niethammer
Grupo Banco Mundial
Gláucia Térreo
GRI Brasil
Jorge Nunes
Fundação COGE – FUNCOGE

Luciana Lima
Grupo GRPCom
Nadine Gasman
ONU Mulheres Brasil
Samyra Crespo
Jardim Botânico, RJ

11  Equipe EcoFábrica.

Banca de Avaliadoras (es) Coordenação do Prêmio
WEPs Brasil 2014

Banca de Julgamento

Prêmio WEPs Brasil 2014
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Avaliação do Ciclo 

 Na avaliação de satisfação do ciclo 2014, 61% das empresas responderam a pes-
quisa, cabendo destaque para a avaliação Geral da Visita. 

AVALIAÇÃO GERAL DA VISITA

Expectativas foram atendidas 
acima do esperado 9

Expectativas foram atendidas 10

Expectativas foram 
parcialmente atendidas 0

Expectativas não foram 
atendidas 0

Palavras Finais

A experiência da 1ª Edição do Prêmio WEPs Brasil su-
perou todas as expectativas iniciais, a começar pelo núme-
ro de candidatas que aderiram ao convite. O número im-
pressionou positivamente os idealizadores e parceiros, 
visto ser o primeiro ciclo. Acredita-se que este desempe-
nho deveu-se ao interesse das empresas em implemen-
tar, avaliar e/ou aprimorar suas práticas sobre equida-
de de gênero, além de buscar uma posição de destaque 
no ranking nacional. Paralelamente, houve o benefício 
de receber o relatório de devolutiva com os pontos fortes 
e as oportunidades para melhoria identificados pelos ava-
liadores, por ocasião da visita in loco, visando à validação das 
evidências que deram base para as respostas aos questionários 
durante a etapa de autoavaliação.

A expressiva adesão ao Prêmio também é creditada à estra-
tégia de disseminação adotada pela coordenação e divulgada pela 
rede formada pelos apoiadores das iniciativas de equidade de gêne-
ro no Brasil. A credibilidade resultante é atribuída à atuação qua-
lificada e o comprometimento demonstrado pelos avaliadores, a se-
riedade da organização e coordenação do Premio e o mecanismo de 
avaliação. Também foram relevantes os esforços e parcerias dos re-
alizadores e apoiadores em incentivar cada vez mais as empresas 
no processo, de tal forma que este valioso instrumento venha 
a alcançar um número crescente de empresas no país, a partir 
deste primeiro ciclo.

1ª Edição do Prêmio WEPs Brasil su-
perou todas as expectativas iniciais, a começar pelo núme-
ro de candidatas que aderiram ao convite. O número im-
pressionou positivamente os idealizadores e parceiros, 
visto ser o primeiro ciclo. Acredita-se que este desempe-
nho deveu-se ao interesse das empresas em implemen-
tar, avaliar e/ou aprimorar suas práticas sobre equida-
de de gênero, além de buscar uma posição de destaque 
no ranking nacional. Paralelamente, houve o benefício 
de receber o relatório de devolutiva com os pontos fortes 
e as oportunidades para melhoria identificados pelos ava-

, visando à validação das 
evidências que deram base para as respostas aos questionários 

A expressiva adesão ao Prêmio também é creditada à estra-
tégia de disseminação adotada pela coordenação e divulgada pela 
rede formada pelos apoiadores das iniciativas de equidade de gêne-
ro no Brasil. A credibilidade resultante é atribuída à atuação qua-
lificada e o comprometimento demonstrado pelos avaliadores, a se-
riedade da organização e coordenação do Premio e o mecanismo de 
avaliação. Também foram relevantes os esforços e parcerias dos re-
alizadores e apoiadores em incentivar cada vez mais as empresas 
no processo, de tal forma que este valioso instrumento venha 
a alcançar um número crescente de empresas no país, a partir 
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Parte III – Vencedoras do Prêmio 
WEPs Brasil – ciclo 2014

Os textos e fotos da Parte III – Vencedoras 
do Prêmio WEPs Brasil – ciclo 2014 – foram 

depoimentos fornecidos e autorizados 
pelas próprias empresas, sendo de sua 

inteira responsabilidade.
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É terminantemente proibida a reprodução desta 
obra, por qualquer meio – mesmo que parcial-
mente – ou a sua comercialização, sem a prévia 
autorização por escrito da Itaipu Binacional, 
ou por quem lhe suceda, e com a concordência 
do autor, ficando aqueles que infringirem esta 
regra desde já cientificados que estarão sujeitos 
às penas da lei. A Itaipu não assume qualquer 
responsabilidade por eventuais danos ou perdas 
a pessoas ou bens, originados do uso desta pu-
blicação.
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