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Agradecemos profundamente às inúmeras organizações parceiras que apoiaram na divulgação do prêmio, 
bem como à equipe de voluntárias e voluntários envolvidas(os) no processo de avaliação das empresas finalistas.

É com grande prazer que compartilhamos a terceira edição do Anuário do Prêmio WEPs Brasil. Aqui estão os 
resultados dos esforços das empresas estabelecidas no Brasil comprometidas com o empoderamento das 
mulheres e com o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essas empresas entendem que a 
equidade de gênero não é somente o certo a ser feito mas é a decisão mais inteligente para os negócios.

Nesta terceira edição do Prêmio WEPs Brasil, o número de empresas inscritas cresceu de 81, em 2014, para 181 
em 2019. Deste total, 68 foram finalistas e 61 premiadas. 

O grande número das inscrições realizadas é um indicador de que, a cada nova edição do Prêmio, mais 
empresas estão se familiarizando e aderindo a plataforma dos Princípios com os Princípios de Empoderamento 
das Mulheres, iniciativa da ONU Mulheres e Pacto Global, despertando o olhar para ações que podem contribuir 
com a não discriminação e para a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Esta edição do Prêmio WEPs incluiu também a Argentina e uma iniciativa similar no Uruguai, a fim de 
ressaltar os avanços feitos pelas empresas e promover uma competição positiva entre elas. Reconhece diferentes 
práticas inspirando empresas que ainda estão no início da jornada e que compreendem a sua importante atuação 
no combate à desigualdade de gênero.

Essa edição foi realizada dentro do programa “Ganha-Ganha: Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios”, 
parceria da ONU Mulheres, da Organização Internacional do Trabalho e com financiamento União Europeia.

 Atualmente, no Brasil, a marca das 360 empresas signatárias dos WEPs já foi ultrapassada. O país tem o 
maior número de empresas que assumiram publicamente e internamente seus compromissos com o 
empoderamento das mulheres brasileiras.

Apresentação do Anuário do Prêmio WEPs Brasil 2019
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S U M Á R I O
Um chamado à ação pela transformação social foi o tema do fórum organizado no marco do Programa 

“Ganha-Ganha: Igualdade de gênero significa bons negócios” que abordou diversos assuntos como: igualdade 
salarial, licenças parentais, compras sensíveis ao gênero, barreiras impostas à empresas de mulheres na 
exportação e o acesso ao crédito, eliminação dos estereótipos de gênero na propaganda, entre outros.

Convidamos as empresas que ainda não são signatárias dos WEPs a aderirem e participarem do prêmio WEPs 
Brasil 2021! 

Desejamos uma boa leitura e que as experiências aqui compartilhadas sejam inspiradoras para que mais 
empresas e lideres se somem a essa jornada e façam sua parte por uma sociedade mais justa, que respeite e valorize 
a diversidade, que ofereça as mesmas oportunidades a todos e todas e que melhore a qualidade de vida das pessoas.

As iniciativas das empresas reconhecidas pelo Prêmio Weps foram pauta de diversos painéis do Fórum WEPs 
2019, que reuniu mais de 400 lideres de empresas de toda a América Latina, realizado no dia subseqüente à 
cerimônia de premiação.

No decorrer deste relatório estão registradas as práticas desenvolvidas pelas empresas finalistas da edição 2019 
do Prêmio WEPs Brasil – Empresas Empoderando Mulheres. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõe 
transformações e metas que demandam o engajamento do setor empresarial em novas práticas econômicas para 
o empoderamento das mulheres. Este é o caminho a seguir e que o Prêmio WEPs busca contribuir através do 
reconhecimento dos avanços das empresas. 

Comissão Organizadora do Prêmio WEPs Brasil 



Sobre o Prêmio WEPs Brasil – Empresas Empoderando Mulheres
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O Prêmio WEPs BRASIL 2019 – EMPRESAS EMPODERANDO MULHERES tem 

por objetivo incentivar e reconhecer os esforços das empresas que promovem 

a cultura da equidade de gênero e o empoderamento das mulheres no Brasil.

A terceira edição do prêmio WEPs Brasil foi realizada pelo Programa Ganha-

Ganha: Igualdade de gênero significa bons negócios – uma parceria entre 

ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e União 

Europeia (EU), com financiamento da União Europeia, com o objetivo de 

promover o empoderamento econômico e a liderança das mulheres como um 

dos pilares para um crescimento sustentável, inclusivo e equitativo.

Esta iniciativa é reconhecida e apoiada pela rede Brasil do Pacto Global e  Pacto 

Global da ONU, sócios da ONU Mulheres na plataforma dos Princípios do 

Empoderamento das Mulheres. Contou também com o patrocínio Master das 

Lojas Renner S.A.

PARTE I
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Objetivos do Prêmio

- Estimular as empresas brasileiras a adotarem o propósito de implementar ações que garantam 
uma cultura que promova o alcance da equidade de gênero com base nos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres (WEPs, sigla em inglês de Women’s Empowerment Principles);

- Contribuir para a disseminação dos WEPs no Brasil, incentivando sua adoção como ferramenta de 
gestão para iniciativas promotoras da equidade de gênero na empresa, na comunidade e nas 
relações com suas partes interessadas;

- Encorajar as empresas participantes a adotar o conjunto de Princípios na avaliação de sua cadeia de 
fornecedores, de modo a impulsionar a equidade de gênero nas práticas de gestão;

Empresas públicas e privadas podem se inscrever ao Prêmio, que é dividido nas categorias Grande, 
Médio e Pequeno porte. A inscrição é feita pelo site http://premiowepsbrasil.com.br/

- Incentivar a adesão das empresas aos WEPs, que é gratuita e tem como objetivo orientar as 
empresas na sua jornada - www.weps.org ;

- Disseminar os WEPs no Brasil e estimular as empresas brasileiras a realizarem uma autoanálise 
com foco no tema da equidade de gênero também são propósitos do Prêmio que, 
consequentemente, auxiliam na identificação de oportunidades de ações de melhoria na gestão 
empresarial. 
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Etapas da Premiação

Julgamento: após etapa das visitas e nova classificação das empresas participantes, a Banca de 
Juízes do Prêmio analisa os resultados consolidados e define os critérios de premiação 
(Diamante, Ouro, Prata, Bronze e menções honrosas). Durante todo o processo de julgamento é 

Visita: as empresas classificadas recebem, em suas sedes, avaliadores capacitados pela 
organização do Prêmio para a validação das respostas dadas ao questionário. Nesta etapa, caso 
sejam verificadas práticas diferentes daquelas relatadas no questionário, a pontuação da 
empresa poderá ser alterada.

Classificação: após o encerramento do período de inscrições, a equipe técnica do Prêmio avalia 
a elegibilidade das empresas conforme documentação apresentada e pontuação alcançada e 
então classifica as empresas para a etapa de visitas.

Autoavaliação: preenchimento dos dados da empresa e resposta ao questionário relatando as 
práticas e ações da empresa. O questionário é baseado nos 7 Princípios do Empoderamento das 
Mulheres (WEPs) e possui indicadores para cada um dos princípios, separadamente. Os 
questionários são adequados conforme o porte da empresa, sendo o de maior complexidade 
para as empresas de grande porte. Ao final desta etapa, a empresa tem acesso ao seu gráfico de 
desempenho separado por princípio, quando então poderá identificar em quais áreas carece de 
ações específicas sobre o tema. O questionário, também é útil à empresa, como ferramenta de 
autoconhecimento ou reflexão sobre o posicionamento da mesma em relação à equidade de 
gênero.

Inscrição: caso a empresa opte por se candidatar, após a autoavaliação, deverá enviar a 
documentação para comprovação de regularidade fiscal e submeter sua inscrição ao Prêmio. 

vedada a identificação das empresas participantes. Assim como a Banca de Juízes, as 
empresas participantes somente têm conhecimento dos troféus e reconhecimentos durante a 
cerimônia de premiação.

Cerimônia de Premiação: na cerimônia de Premiação, são entregues os certificados de 
finalistas para as empresas classificadas como tal e apresentados os troféus Diamante, Ouro, 
Prata, Bronze e também as menções honrosas para as empresas reconhecidas. As menções 
honrosas são concedidas àquelas empresas que não atingiram pontuação suficiente para uma 
das quatro categorias do prêmio, porém, possuem alguma iniciativa de destaque em pelo 
menos um dos princípios e demonstraram ter liderança comprometida com os WEPs.

Todas as etapas do Prêmio são validadas por uma auditoria externa, independente, 
assegurando assim a credibilidade do Prêmio.

3. Saúde, segurança e fim da violência

5. Desenvolvimento empresarial e práticas da cadeia de fornecedores e de marketing
6. Liderança comunitária e engajamento

1. A Liderança promove a igualdade de gênero

7. Transparência, medição e relatórios

4. Educação e treinamento

2. Igualdade de oportunidades, inclusão e não-discriminação

PRINCÍPIOS DE EMPODERAMENTO DAS MULHERES

Organização das Nações Unidas



Fluxograma do Prêmio WEPs Brasil - Ciclo 2019 

As empresas inscritas no prêmio não são concorrentes entre si, mas estão sim preocupadas, comprometidas e se 
preparando para um mundo cada vez mais sustentável e inclusivo, onde a questão de gênero tem um papel cada 
vez mais relevante. Portanto, mais de uma empresa poderá ser premiada em uma mesma categoria.

Para a realização da terceira edição do Prêmio WEPs Brasil foi necessária uma estrutura composta de 
Coordenação Geral por parte do realizador do Prêmio, Banca de Juízes, Auditoria Externa para 
acompanhamento, Avaliadores Voluntários para as visitas as empresas e Comissão Técnica de organização e 
execução, envolvendo especialistas com perfil técnico de diversas áreas, incluindo tecnologia de informação e 
comunicação.

O Prêmio se baseia nos Princípios de Empoderamento das Mulheres (Women’s Empowerment Principles, 
WEPs, em inglês), iniciativa lançada pela ONU Mulheres e Pacto Global da ONU, em 2010, com o objetivo de 
promover a equidade de gênero nas empresas, no ambiente de trabalho e na comunidade.  

Etapas da Premiação
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As empresas finalistas foram visitadas por avaliadores com o objetivo de verificar as informações 
prestadas pelas empresas na autoavaliação. No total a equipe foi de 29 avaliadoras e 2 avaliadores, 
todas(os) voluntárias(os), que visitaram as empresas.

Num cálculo simplista e estimado, podemos dizer que pouco mais de 20% do PIB brasileiro foi mobilizado 
com as ações do Prêmio WEPs Brasil 2019, com propósito de incentivo e de estímulo às práticas de 
equidade de gênero.

O prêmio WEPs traz um banco de dados importante para as instituições como a ONU Mulheres e a Rede 
do Pacto Global avançarem no trabalho de sensibilização das empresas para as iniciativas de 
Empoderamento das Mulheres com vistas a alcançarem a equidade de gênero. Esta pauta além de 
disseminar os WEPs vai ao encontro da agenda 2030 estabelecida com base nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Após as visitas de avaliação e a consolidação dos resultados pela Comissão Técnica, a proposta de 
reconhecimento das empresas finalistas é submetida a uma Banca de Juízes, que após análise definiram 
as empresas que receberam o reconhecimento pelo Prêmio WEPs Brasil 2019. Empresas de 
características e amplitudes diferentes, mas todas merecedoras de reconhecimento.

O processo de premiação e o resultado tiveram a validação de auditoria independente para todas as 
etapas do Prêmio. A empresa J F Granja S/S realizou a auditoria do Prêmio WEPs Brasil 2019, emitindo o 
Relatório de pleno atendimento ao Regulamento.

A divulgação da edição 2019 ocorreu pelo site do Prêmio (www.premiowepsbrasil.com.br), e-mails 
marketing, campanhas de divulgação, palestras, participação em eventos, distribuição de material 
relacionado, anúncios na Mídia, vídeo, notícias, entre outras atividades.

Divulgação do Prêmio
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RESULTADOS DO PRÊMIO 
WEPS BRASIL 2019                                                                                                                            

181 Empresas
Inscritas                                                                                                                       71 Classificadas

para a visita 68 Finalistas 31 Avaliadoras(es)
atuantes

49 Troféus 12 Menções

Honrosas

Empresas
Reconhecidas61
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Assim como em edições anteriores, todas as regiões do Brasil foram representadas pelas empresas 
inscritas, no entanto nas empresas finalistas a região Norte não teve empresa classificada. A maior 
concentração de empresas inscritas e finalistas ocorreu na região Sudeste, com maior número na grande 
São Paulo.

O grande número das inscrições realizadas nos indica que, a cada nova edição do prêmio, mais empresas 
estão se familiarizando com os Princípios de Empoderamento das Mulheres e despertando o olhar para 
ações que podem contribuir com a não discriminação e igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Observou-se um crescimento não só no número de empresas participantes, mas também na qualidade e 
no nível das ações praticadas em prol da equidade de gênero.

A edição de 2019 teve um crescimento não apenas no número de empresas inscritas, mas também na 
qualidade e no nível das iniciativas em prol da equidade de gênero.

Prêmio WEPs 2014

Prêmio WEPs 2016

Prêmio WEPs 2019

Empresas Inscritas Empresas Finalistas

81

137

181

32

48

68

As estatísticas das empresas finalistas mostram que a representatividade das mulheres em cargos de diretoria e 
gerenciais vêm crescendo gradativamente e muitas das grandes empresas têm metas para os gestores com o 
objetivo de aumentar o número de mulheres em cargos de liderança e incluir as mulheres em atividades “não 
típicas”. 

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS (DENTRE AS EMPRESAS PREMIADAS):

 - Em 60% das empresas finalistas de Grande Porte a performance foi 100%

- O Princípio que teve o maior percentual de atendimento:

Empresas que já haviam participado em edições anteriores mostraram muitos avanços, indicando forte 
comprometimento. Por exemplo, práticas antes informais e eventuais já se tornaram institucionalizadas e, na 
maioria das empresas reconhecidas, fazendo parte do planejamento estratégico e dos relatórios de 
sustentabilidade. Também, na maioria das empresas já existe uma estrutura formal para tratar a diversidade 
como um todo, com procedimentos e orçamento específicos em empresas que antes tratavam o tema sem o 
devido destaque. O Código de Conduta e Ética das empresas já contempla as questões da diversidade, em 
específico das mulheres em seus diversos recortes. A questão da igualdade salarial para homens e mulheres, no 
mesmo cargo, é um importante tema, que tem sido tratado com cuidado pela maioria das empresas finalistas 
do prêmio WEPs Brasil 2019.

- Em 30% das empresas finalistas de Grande Porte a performance foi maior que 80% 

Principio 4 nas Grandes empresas

e o restante performou em até 70% 
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As Grandes e Médias empresas tiveram pontuação média acima de 90% nos princípios 2 e 3, o que 
demonstra o comprometimento em promover as mulheres no trabalho e oferecer oportunidades iguais.

- O Princípio que teve o menor percentual de atendimento para as empresas de médio e pequeno porte 
foram os Princípios 5 e 7, sendo que 60% das empresas tiveram performance menor que 65%.

- O Princípio que teve o menor percentual de atendimento nas empresas de Grande Porte foi o Princípio 
Nº 5, sendo que 32% das empresas tiveram performance menor que 65%

O princípio nº 7 trata dos indicadores da equidade de gênero, incluindo a emissão de relatórios, publicação dos 

As Pequenas empresas tiveram pontuação média acima de 83% nos princípios 1 e 6, o que demonstra o 
comprometimento da liderança e da atuação na comunidade com projetos de equidade de gênero.

Este princípio trata da educação, formação e desenvolvimento profissional das mulheres. As perguntas deste 
princípio abordam temas como a não discriminação das mulheres nas oportunidades de treinamentos, práticas 
que evitem o desequilíbrio entre homens e mulheres e acompanhamento formal de desempenho de homens e 
mulheres, sem discriminação. Os resultados apontam para uma preocupação com o crescimento profissional 
das mulheres, mesmo em áreas antes ocupadas majoritariamente por homens.

 

O Princípio 5 trata da importância de levar a promoção da equidade de gênero aos  fornecedores e clientes. Das 
relações de negócios com empresas pertencentes à mulheres, de assegurar que a comunicação empresarial seja 
inclusiva e não discriminatória e que os produtos e serviços sejam desenvolvidos em ambientes de trabalho que 
garantam saúde, bem estar e segurança de todos e todas.

- Já o Princípio 1, que trata do comprometimento da liderança da empresa com o tema da Equidade de 
Gênero, a média nas grandes empresas foi de uma pontuação em torno de 88%. Nas empresas de médio 
porte foi de  86% e nas pequenas, 83%.

 - Palestras e diálogos de inclusão e diversidade

 - As empresas grandes possuem programas específicos para promover e apoiar as gestantes, ampliação da Licença 
Maternidade de 4 para 6 meses, licença paternidade (5 a 20 dias), creche e em algumas a possibilidade trabalhar 
meio período até que a criança tenha 2 anos. Algumas empresas adotam políticas de licença maternidade 
estendida além dos 6 meses e licença paternidade além dos 20 dias. 

 - Programa de incentivo ao empreendedorismo feminino

- Programa para o aumento da participação feminina em cargos de comando: coaching e mentoria.

Praticamente mais de 50% das empresas apresentaram pontuação próxima à nota máxima do Princípio 1, o que 
demonstra o comprometimento da alta direção com a equidade de gênero, que inclusive evoluiu muito desde a 
primeira edição do prêmio WEPs Brasil, quando em 2014 a média da performance da liderança era próxima de 60%.

 - Campanhas de combate a violência doméstica e no trabalho e divisão de tarefas, maternidade responsável, entre 
outras.

resultados, monitoramento e metas. O resultado apresentado comprova que, apesar das empresas adotarem 
práticas para a equidade de gênero, ainda não estão registrando e nem monitorando estas ações. A adesão aos 
WEPs, por exemplo, seria excelente oportunidade para o aumento deste indicador.

As principais iniciativas das empresas se referem aos princípios 2, 3, 4 e 6:

 - Alinhamento dos objetivos estratégicos da empresa com as necessidades do desenvolvimento da carreira das 
empregadas.

 - Campanhas de saúde da mulher (exames periódicos específicos)
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Mapa das empresas finalistas do Prêmio WEPs Brasil 2019

181 Empresas
Inscritas                                                                                                                       

68 Finalistas
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Relação das Finalistas

Do total de empresas inscritas nesta segunda edição do Prêmio WEPs Brasil, 68 foram classificadas como 
finalistas e receberam a visita de avaliadores/as. Nesta etapa, a banca de avaliação tem a missão de validar as 
evidências que foram apresentadas no questionário do Prêmio.

Companhia Brasileira de Distribuição - GPA

CONSUMERING Digital Informática e Marketing  Ltda

Corteva Agriscience

Banco Santander (Brasil) S.A

Apetit Serviços de Alimentação

Chef Business

Confecções Therelli Ltda

CKZ Diversidade

BASF SA

Companhia de Saneamento do Paraná-Sanepar

BE.LABS Consultoria Empresarial Ltda

Banco BNP Paribas Brasil S.A

Braskem S/A

CARREFOUR Comércio e Indústria Ltda

AVON Cosméticos Ltda

Banco Citibank SA

Consciente Construtora e Incorporadora Ltda

Espaço 3 - Locadora, Imobiliária e Incorporadora Ltda

Cyberweb Networks LTDA

Diageo Brasil Ltda

Cummins Brasil Limitada

Eletrosul Centrais Elétricas SA

ENEL Brasil S.A.

General Motors do Brasil Ltda

Fundação ELETROBRÁS de Seguridade Social - ELETROS

Demarest Advogados

Dow Brasil Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda

ERNST & YOUNG  Assessoria Empresarial Ltda

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

Itaú Unibanco S.A.

Julietto Comércio Ltda

Flextronics International Tecnologia Ltda

KPMG Auditores Independentes

Home Care Cene Hospitallar Ltda

LEVVO DF Comércio de Alimentos Ltda

Mauricio de Sousa Produções S.A

Natura Cosméticos S/A

NOVARTIS Biociências SA

O Boticário Franchising Ltda

PEPSICO do Brasil Ltda

Pergunta Fixar Editora Produtora de Arte, Educação e Cultura Ltda

Merck S/A

Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás

La Frida Bike

Pacini & Matsumoto Beleza e Bem Estar LTDA

PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes

Raízes Desenvolvimento Sustentável

MULTICENTRO de Educação e Formação Profissional Ltda

Plano Feminino Comunicação Integrada

Petrobrás Distribuidora AS

Kûmpania Di Carmem Promoção e Divulgação Ltda Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda - Coca Cola

Rede Mulher Empreendedora Ltda

SAP Brasil Ltda

Schneider Electric Brasil Ltda

ROBERT BOSCH Ltda

Serasa S.A.

Telefonica Brasil AS

Talenttare Conteúdo e Criatividade Ltda

Think Eva Comunicação

Sodexo do Brasil Comercial SA

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Unilever Brasil Ltda

Siemens Ltda

Sociedade Benef Israelitabras Hospital ALBERT EINSTEIN

White Martins Gases Industriais Ltda

RENAULT do Brasil S/A

Conheça as finalistas, em ordem alfabética:
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Desde 2008 priorizamos uma agenda de empoderamento das mulheres, que contribuiu para que 

chegássemos a um número do qual nos orgulhamos muito: mais de 50% dos nossos cargos de 

liderança são, hoje, ocupados por elas.

Acreditamos que os negócios devem contribuir positivamente para a solução dos desafios que o 

mundo enfrenta. E a equidade de gênero é um deles.

Entre as ações implementadas podemos citar a criação de um programa de portas abertas para 

receber jovens engenheiras e mostrar para elas as oportunidades de carreira dentro de uma 

O consumidor e a consumidora estão no centro da estratégia e de tudo o que fazemos na 

Unilever. Estamos nos lares de 100% dos brasileiros e brasileiras e, para isso, não há como não 

pensar em Diversidade. 

Para a Unilever, não existe diversidade sem inclusão. E isso significa romper os estereótipos para 

poder viver e celebrar as diferenças em todos os nossos processos e marcas.

Categoria Empresas 
de Grande Porte

Outro movimento muito importante para o avanço da agenda é a condução de iniciativas 

que usam nosso poder de influência na sociedade, como nossa participação na 

Unstereotype Alliance. Nós engajamos nossas áreas de Marketing e nossas agências para 

pensar e produzir campanhas sem estereótipos, reconhecendo o impacto cultural que 

causamos através de nossas marcas. Também atuamos com nossos parceiros de varejo, 

para reconhecer e dar visibilidade para as mulheres que estão liderando a transformação 

deste setor. 

indústria, a oferta de uma creche dentro do escritório, para que tanto mães quanto pais 

possam deixar seus filhos de 0 a 2 anos e a implementação de novas formas de trabalho, 

com jornadas flexíveis e cargos compartilhados.

Sabemos que há muito ainda a construir e ser feito. E com a mesma paixão e o mesmo 

propósito de contribuir positivamente para o mundo ser um lugar melhor, avançamos. 

Unilever

Diamante

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  31ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  30



 Queremos ajudar mais mulheres a ganharem o que precisam para o sustento próprio e de suas famílias. Queremos 
que mulheres tenham uma participação equilibrada na liderança das empresas, como em nosso caso, em que 60% da 
alta liderança é composta por diretoras. Queremos que as mulheres sejam livres para se expressarem como quiserem. E 
queremos que mais mulheres tenham informação e apoio para viver uma vida saudável e segura, sem sofrer violência e 
enfrentando com informação a principal doença que mais mata mulheres no mundo: câncer de mama.

 Para nós, ser uma empresa signatárias dos WEP’s e reconhecida no prêmio WEPs, significa fazer parte de uma rede 
ainda mais ampla de promoção da equidade de gênero nas empresas, promovendo a aceleração do ODS5, favorecendo 
os negócios, as famílias e a sociedade como um todo. 

 Acreditamos que uma vida melhor para uma mulher significa um mundo melhor para todos nós. Quando as 
mulheres têm sucesso, todos nós temos sucesso.”

 Nosso fundador, David McConnell, e nossa primeira revendedora, Mrs. Albee, foram pioneiros no progresso social. 
Por esta razão, a Avon é mais do que uma marca de beleza, mas sim um movimento global que dá poder e autonomia 
às mulheres. Essa cultura e pioneirismo permitiram que, em 2019, a Avon lançasse no Brasil, junto com a ONU 
Mulheres, a Coalizão Empresarial Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas com mais de 100 empresas 
participantes.

“Somos uma empresa com um legado de mais de 130 anos de desenvolvimento de produtos de beleza e de capacita-
ção de mulheres. Nosso modelo de negócios é fundado na geração de oportunidades para as mulheres e na ampliação 
de suas habilidades empreendedoras. Segundo nossa pesquisa “Impulso”, 39% dessas mulheres tiveram, na Avon, a 
primeira oportunidade de renda, 61% afirmam ter aumentado sua rede de contatos e 77% dizem que esse trabalho 
aumentou sua autoconfiança.”

Avon
Ouro

Boticário
Ouro

O Grupo Boticário viu aí a oportunidade de levar a reflexão que começou dentro de casa ainda 
mais longe e aumentar o impacto positivo da nossa ação. Por isso, criamos um movimento e 
estendemos o convite para todas as empresas tomarem a mesma atitude: unirem-se em torno do 
time de futebol feminino e parar para assistir aos jogos. Assim surgiu o lema “Com Você eu Jogo 
Melhor”. 

Em 2019, criamos um movimento que envolveu nossos colaboradores e empresas de todo o 
Brasil para apoio à seleção feminina de futebol no torneio mundial. É tradição o Brasil parar para 
ver a competição masculina: funcionários são dispensados e telões se espalham pelas empresas. 
Porém, isso nunca havia acontecido com a competição feminina. 

O Grupo Boticário acredita que a equidade de gênero tem o poder de transformar a realidade e 
criar oportunidades. 

O movimento “Com Você Eu Jogo Melhor” ajudou a fazer história com a maior audiência de 
todas as competições mundiais de futebol feminino – mais de 35 milhões de pessoas assistiram à 

Com esse cenário, o Grupo Boticário decidiu que era hora de dar o exemplo e tratar ambas as 
competições mundiais da mesma forma. E de modo inovador, uma empresa brasileira resolveu 
parar suas atividades para que todos pudessem apoiar as nossas jogadoras. Uma ação simbólica 
para fazer com que todos refletissem sobre a equidade e as diferenças entre homens e mulheres. 
Uma atitude simples que acabou iniciando um grande movimento.

A chave para virar esse jogo é visibilidade e relevância, pois quanto mais gente interessada no 
esporte e nas próprias atletas, maiores serão os salários e suas oportunidades.
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A maior conquista foi, a ampliação do diálogo sobre a equidade de gênero atingindo os mais distintos ambientes: 
do campo de futebol às grandes fábricas e escolas.

Fora dos esportes, as cantoras Olívia, Carine Lupp e Janine Mathias lançaram música e clipe inspirados no movi-
mento. “Vem Jogar” está disponível no Spotify e no YouTube, contando com mais de 7 mil visualizações.

E a discussão continua. Após a competição mundial o portal www.comvoceeujogomelhor.com.br foi reformulado 
convidando as empresas que se engajaram com a equidade de gênero para – junto com o Grupo Boticário – enxergar, 
debater e encontrar soluções para todos os outros temas que a diversidade tem colocado em pauta.

A Prefeitura de São Paulo e mais de 150 empresas de todo o Brasil aderiram à campanha. 

partida Brasil x França.

KPMG
Ouro

A KPMG reconhece a importância da diversidade para o enriquecimento das organizações. Com este compromisso, 
a KPMG criou há dez anos o grupo KNOW - KPMG’s Network of Women, sendo uma das pioneiras nesse tema no Brasil 
e no exterior. O grupo foi estabelecido para fomentar o avanço de nossas profissionais tanto na esfera pessoal como 
profissional, criando um ambiente inclusivo e apoiando iniciativas que tenham como objetivo a equidade de gênero, 
transformando a KPMG em Clear Choice para mulheres. 

Desde a sua criação em 2009, as ações do KNOW resultaram em medidas como a ampliação da licença maternidade 
para seis meses e formalização da licença para sócias; programa de apoio à maternidade, valorização da paternidade e 

compartilhamento das atividades de cuidado não remunerado; 
programa de mentoring para mulheres; mensuração da situação e 
avanço das mulheres em todas as áreas e níveis; e atenção a intersec-
cionalidade (pilares de orientação sexual, pessoa com deficiência, 
raça e etnia). 

Com a participação da KPMG no comitê impulsor do movimento 
#ElesPorElas #TodosPorElas, que convida empresas, entidades e 
pessoas a empoderar mulheres, incentivando inclusive homens e 
meninos a participar como parceiros do movimento pelo fim da 
violência e discriminação contra a mulher, implementamos 
medidas como licença paternidade estendida, curso de paternidade 
ativa, rodas de debate interno sobre masculinidades, e a adesão à 
Coalisão Empresarial pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

O Know e toda a KPMG segue lisonjeada com o reconhecimento 
de prêmio ouro e reafirma o compromisso de buscar maneiras de 
tratar todos e todas de forma justa no trabalho, além de inspirar a 
igualdade de gênero na sociedade, tendo como premissa os 
Women’s Empowerment Principles – WEPs e recomendando a 
adesão às empresas que desejam fazer parte dessa jornada transfor-
madora.

A rede tem se expandido cada vez mais, provando ser uma ação 
bem-sucedida para o fortalecimento de relacionamentos, o debate 
público sobre o tema e a troca de experiências pessoais e profissiona-
is, demonstrando que equidade de gênero significa bons negócios, 
mote do programa #GanhaGanha. 

Diversas ações foram tomadas para apoiar as mulheres da KPMG 
e do mercado em fortalecer seu networking e promover debates sobre 
temas relacionados à carreira e a representatividade das mulheres na 
sociedade, com destaque para os conselhos de administração, 
através do apoio à WCD (WomenCorporateDirectors Foundation).
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Recofarma
Indústria do 
Amazonas Ltda
(Coca-Cola)

Ouro

 No Brasil, a agenda foi impulsionada em 2011 com a criação do Comitê de Diversidade com foco em lideranças 
femininas. O tema é prioritário para a empresa e a nossa meta é ter 50% de mulheres nos cargos de liderança até 2020. 
A cada ano damos passos importantes ao estabelecer políticas concretas para buscar esse resultado. Estabelecemos o 
equilíbrio de gênero nos processos seletivos e implantamos um programa para estimular os talentos femininos - 
Achieving your best self – alcançando o melhor de você – e Women in Leadership – mulheres na liderança. 

Na Coca-Cola Brasil, buscamos ser tão diversos quanto o mercado em que atuamos, com oportunidades iguais e 
respeito para todos e todas. Temos consciência do longo caminho que deve ser percorrido. Mas estamos empenhados 
nessa agenda, com ações concretas que revisitam as políticas de recrutamento, desenvolvimento e retenção de 
pessoas.

 Trabalhamos para capacitar, empoderar e promover as mulheres. Hoje elas já ocupam 48% dos 225 cargos de 
liderança. O reconhecimento do Prêmio WEPs prova que estamos dando o nosso melhor no desafio de capacitar e 
empoderar as mulheres no ambiente de trabalho. Os princípios estabelecidos pela ONU Mulheres são referência para 
alcançarmos uma transformação social. Podemos dizer que estamos no caminho certo.

Em 2019, a Renault recebeu o troféu ouro na terceira edição do Prêmio WEPs - Empresas Empoderando Mulheres, 
iniciativa baseada nos Princípios do Empoderamento das Mulheres (Women’s Empowerment Principles), que reconhe-
ce as empresas comprometidas com o empoderamento das mulheres e a equidade de gênero. Em 2019, a iniciativa da 
ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU teve como realizador o Programa Ganha-Ganha: Igualdade de gênero 
significa bons negócios, uma parceria entre ONU Mulheres, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a União 
Europeia (EU). Essa foi a segunda medalha de ouro conquistada pela Renault no prêmio, a primeira premiação ocorreu 
em 2016.

 Desde 2010, a Renault conta com o grupo Women@Renault, que realiza ações focadas em promover um ambiente 
inclusivo, que respeite a diversidade, e pautado pela equidade de gênero. Por meio desse grupo, a Renault atua no 
desenvolvimento de projetos para fomentar a diversidade dentro da empresa, tornando as mulheres cada dia mais 
protagonistas de suas carreiras.

“Essa conquista mostra que estamos na direção certa. A Renault acredita que a diversidade dentro da organização é 
fundamental para tornar a empresa mais competitiva”, afirma Douglas Pereira, diretor de Recursos Humanos da 
Renault do Brasil.  

“Desde 2010, aumentamos em 77% o número de mulheres na companhia. Para que esse número possa continuar 
crescendo, temos ações alinhadas aos 7 princípios de empoderamento feminino, os WEPs, e trabalhamos continua-
mente para avançar em nossas práticas de diversidade e inclusão.” completa Fernanda Stocco, gerente de comunicação 
da Renault do Brasil e uma das coordenadoras do projeto Woman@Renault, juntamente com Cynthia Tepedino, 

Renault
Ouro
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SAP
Ouro

O reconhecimento na categoria ouro nos estimula a permanecer no caminho certo e nos desafiar ainda mais – 
sensibilizando a média e alta liderança de nossa empresa quanto à equidade de gênero; garantindo que nossas colabo-
radoras possam se desenvolver profissionalmente através de capacitações, workshops e treinamentos; promovendo 
políticas e programas que assegurem o bem-estar de nossas colaboradoras e oportunidades iguais; e certificando que 
nossas redes de afinidade mantenham o diálogo entre seus membros.

Ter a responsabilidade de garantir um ambiente corporativo que promova as mesmas oportunidades para seus 
colaboradores, independente de gênero, pode parecer um grande desafio, mas todos os esforços são recompensados a 
partir do momento em que enxergamos o poder do protagonismo das mulheres e de como ele impacta não só na 
cultura organizacional mas, também, nos negócios e na sociedade.

Como um dos exemplos do que alcançamos, a SAP desenvolveu o LEAP – Leadership Excellence Acceleration 
Program – um programa de capacitação e liderança, exclusivo para mulheres, com o objetivo de expandir seus conheci-
mentos e habilidades, colaborar com colegas e alcançar o sucesso na carreira, impactando positivamente nos nossos 
negócios. O LEAP resume algumas de nossas estratégias para o empoderamento feminino e nos motiva a continuar a 
caminhada para a construção de uma sociedade onde todxs possam ter os mesmos direitos.

Após um período de aprimoramento de melhores práticas para a equidade de gênero, a SAP finaliza o ano de 2019 
honrada pelo reconhecimento como empresa que empodera as mulheres. 

Schneider
Eletric do
Brasil

Ouro

A Schneider Electric, é líder Global na transformação digital, em gestão de energia elétrica e  automação industrial, 
com mais de 180 anos de história e mais de 130 mil colaboradores presente em mais mais de 100 países. Podemos 
afirmar que Diversidade & Inclusão faz parte da Estratégia de sustentabilidade para alavancar os nossos negócios. No 
Brasil, temos hoje 36% de mulheres no nosso quadro profissional e mais de 21% em cargos de liderança, mesmo atuando 
num setor ainda majoritariamente masculino. Além do compromisso pessoal do nosso CEO, Jean-Pascal Tricoire com 
os WEPs, 100% dos Presidentes da Schneider Electric nos países estão comprometidos em transformar nossa empresa 
em um exemplo de igualdade de gênero. Compremetida à iniciativa “Impact 10x10x10”, que integra as ações do 
HeForShe, da ONU Mulheres, a Schneider possui práticas para elevar a representação feminina em todos os níveis 
hierárquicos da empresa, garantir igualdade entre homens e mulheres, com salários equivalentes e igualdade de 
oportunidades, zero tolerância para qualquer forma de violência, assédio moral, físico ou sexual; promover o desenvol-
vimento profissional das mulheres e acelerar a carreira feminina principalmente para os níveis de liderança: essas são 
as nossas diretrizes. Ao participar da avaliação do WEPs Brasil 2019 notamos o quanto evoluimos em nossas práticas de 
inclusão em relação a avaliação de 2016. Para todos os colaboradores da Schneider essa conquista foi um motivo de 
muito orgulho. Este reconhecimento nos incentiva a continuarmos inovando em nossas práticas para proporcionar-
mos um ambiente cada vez mais inclusivo e igualitário. 
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Atualmente, a Sodexo On-site Brasil, já conta com 66% dos colaboradores e 82% da liderança compostos por mulheres. 
Para potencializar a nossa estratégia de diversidade de gênero, a Sodexo criou globalmente o SoTogether (“Tão Juntos”), um 
programa que une mulheres e homens em prol da valorização igualitária e acesso equivalente ao crescimento profissional.

De acordo com estudos da Sodexo, garantir o equilíbrio de gênero significa visar uma proporção de 40-60% de equipes 
femininas/masculinas em todos os níveis da organização. Por meio de estratégias e metas que visam o desenvolvimento de 
nossas colaboradoras para a consequente promoção a cargos de gestão até 2025, trabalhamos ativamente para criar um 
ambiente mais inclusivo.

A Diversidade e Inclusão fazem parte da estratégia de negócio da Sodexo, influenciando diretamente nosso crescimento 
sustentável, pois entendemos que equipes diversas são mais engajadas e contribuem para que a empresa seja mais inovado-
ra, criativa e com melhor performance. A diversidade está formatada em uma cultura organizacional que engloba diferen-
ças e principalmente entende que cada indivíduo é único. Nosso compromisso abrange todas as dimensões, visíveis ou não, 
focando em cinco áreas, gênero, culturas & Origens, Gerações, Pessoas com Deficiência, Orientação Sexual e Identidade de 
gênero. Temos áreas especificas para tratar da diversidade e, inclusive, uma Diretoria Mundial de Diversidade e Inclusão 
que replica todas as suas ações para o resto do mundo. 

Nossas ações nos permitem formalizar e externar o apoio ao empoderamento feminino e também contribuir para o 
balanço de gênero em todas as posições da companhia, tanto internamente para nossos colaboradores, tanto para a 
sociedade como um todo, com programas e projetos, com a Política Sodexo de Balanço de Gênero, para assegurar a adoção 
de métodos de identificação e seleção de candidatos a uma vaga, que não discriminem grupos de pessoas e que reflitam a 
política de diversidade e inclusão da empresa.

Sodexo
Ouro
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A Telefonica Vivo é uma empresa que está realmente engajada em ser cada vez mais diversa e inclusiva, e acredita 
que um dos seus principais ativos são as pessoas que compõe seu quadro funcional. Trabalhamos para construir um 
espaçolivre de preconceitos e com equidade de oportunidades.

O Projeto Mulheres em áreas técnicas iniciou em 2018 com a contratação e treinamento de 14 mulheres para 
atuação em campo, executando os serviços de instalação e reparo na residência dos clientes Vivo. Hoje, conta com 62 
profissionais,três delas promovidas por meio de oportunidades internas. Além de contribuir com a mudança da 
cultura interna da Vivo, o projeto gerou impacto positivo junto aos clientes, que demonstram surpresa e acolhimento 
no momento em que recebem ou encontram as colaboradoras em atividades externas e atestam a qualidade e o 
cuidado do trabalho das mulheres na atividade. Abaixo, relato da colaboradora JESSICA VERRENGIA ZAVATI LIMA, 
colaboradora da área técnica de campo quando lhe foi perguntado o que diria para outras mulheres

com relação a atividade de campo na Vivo:

“A primeira grande coisa que as mulheres precisam ter para si, é acabar com o
preconceito. O primeiro grande desafio, seria o desafio próprio, eliminar o
preconceito de que não existe limitação de trabalho entre homem e de mulher.
Somos todas e todos profissionais!”

Telefonica
Ouro



Prata

BNP Paribas

Nossa participação em 2019 no Prêmio WEPs foi uma excelente oportunidade para engajar todas as áreas 
envolvidas com inclusão de gênero em nossa organização, envolvemos várias áreas de Recursos Humanos 
além de Diversidade & Inclusão, tais como: Talent Aquisition, Data Base, Benefícios e várias outras diretori-
as como: legal, compras, etc.

Ao ter o reconhecimento do prêmio Silver de Grandes empresas, nos sentimos muito mais fortes, sendo 
ao lado de outra instituição internacional presente no Brasil, os dois únicos bancos a serem premiados 
Silver.

Visitamos os pilares, revisitamos nossos números internos e refletimos sobre isso.

Isso nos levou a celebrar o fato internamente e novamente tivemos a oportunidade de falar dos pilares de 
avaliação e de como foi importante os passos que demos desde que formamos o grupo de gênero em 2014.

 Nossa experiência de inclusão de gênero mais feliz de 2019 foi o Projeto DnA Women (Develop & 
Achieve), onde, ao lado de outras três instituições financeiras internacionais promovemos o treinamento de 
4 meses para 60 estudantes do gênero feminino (universitárias formandas em 2020 e 2021) , colocando-as em 
um patamar preparado para a inclusão efetiva no mercado de trabalho, além do treinamento aos sábados 
elas receberam mentoring de diretores das 4 instituições e puderam ter um encontro ao vivo com as 4 CEOs 
Mulheres. A experiência foi tão intensa e bem sucedida que será repetida em 2020.  

Estamos muito orgulhosos em participar do processo. O benefício é de todos, mas sentimos que vamos 
conquistar mais talentos diversos porque praticamos a inclusão no nosso dia a dia.
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Diversidade e Inclusão está diretamente relacionada com a missão da Uber "colocar o mundo em movimento". 
Assim, quando nos comprometemos com o mundo, nos comprometemos com diversidade. Nossas plataformas são 
usadas diariamente por milhares de pessoas no mundo todo, por diferentes pessoas e culturas. Portanto, para entregar 
um produto que seja relevante precisamos alavancar diversidade em seu máximo potencial.  

Internamente, as ações em prol da diversidade são inúmeras e a agenda relacionada ao empoderamento da mulher 
se destaca globalmente. A Uber tem metas públicas em relação a mulheres em posições de liderança e uma série de 
ações que sustentam esse objetivo. Nesse sentido, o grupo de afinidade Women@Uber se destaca. Trabalhando 
diretamente com o negócio, esse grupo se estabeleceu não apenas por criar uma senso de comunidade e pertencimento 
mas por de caracterizar como um importante "stakeholder" do negócio. 

Uber
Ouro

Suportando essa agenda, temos uma série de benefícios que vão 
desde licença maternidade de 6 meses, programas de mentoria e 
sponsorship, treinamentos voltados às mulheres etc. Como resultado 
desse trabalho, LatAm e Brasil são regiões que se destacam globalmente 
em relação ao avanço dessa agenda. A confirmação que estamos no 
caminho certo veio através do Prêmio WEPs 2019 no qual fomos categori-
zados como Gold. Além de reforçar todo o trabalho realizado até aqui, o 
prêmio, e o WEPs tem servido como guia para alcançarmos resultados 
ainda mais importantes. 



Prata

Citi

Citi é destaque na categoria prata do Prêmio WEPs Brasil 2019 (Women´s Empowerment Principles), que 
reconhece os esforços de empresas que promovem cultura da equidade de gênero dentro e fora do ambiente de 
trabalho e empoderamento das mulheres. Luiza Lage, controller do Citi Brasil, e Luisa Brazuna, head de treina-
mentos, talentos e diversidade do Citi Brasil, receberam o troféu na cerimônia de premiação, que aconteceu no dia 
7 de outubro, na Villa Blue Tree, em São Paulo. "É uma grande honra receber um prêmio de uma entidade como a 
ONU, reconhecendo as práticas que o Citi tem adotado para equidade de gênero e para apoiar a liderança feminina. 
Comprova que estamos no caminho certo para tornar o banco cada vez mais diverso e inclusivo", disse Luisa 
Brazuna. ��O prêmio é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Pacto Global da ONU 
e pela ONU Mulheres, com suas representações brasileiras, a Rede Brasileira do Pacto Global da ONU e a ONU 
Mulheres no Brasil.

Com o objetivo promover o empoderamento econômico e a liderança das mulheres como um dos pilares para 
um crescimento sustentável, inclusivo e equitativo, a ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os Princípios de 
Empoderamento das Mulheres, que são um conjunto de considerações que ajudam a comunidade empresarial a 
incorporar em seus negócios, valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento de mulheres. 
Para Luiza Lage, "este reconhecimento da ONU Mulheres, demonstra que o Citi Brasil está no caminho certo para 
ser o melhor banco no Brasil para as mulheres trabalharem", afirma.

Prata

Cummins

Na Cummins, Diversidade e Inclusão são valores fundamentais e uma forma de reconhecer que 
nossas diferenças podem ser uma vantagem competitiva na tomada de decisões. Uma das principais 
formas de criar um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo é através dos nossos Grupo de 
Recursos de Colaboradores, a qual nossos colaboradores atuam ativamente e voluntariamente.

O Grupo de Recursos de Colaboradores de Gênero, Women’s Empowerment Network, promove 
ações para o empoderamento das mulheres e para atingir a equidade de gênero no ambiente de 
trabalho, com representatividade de mulheres em todos os tipos de trabalho e níveis hierárquicos.

Em 2020, vamos lançar no Brasil o “Cummins Powers Women”, uma iniciativa comunitária 
mais ambiciosa de nossa companhia, em parceria com a Rise Up, que visa gerar um impacto em 
larga escala na vida de mulheres e meninas no mundo inteiro.

O compromisso com a diversidade e inclusão não é apenas a coisa certa a se fazer, mas também é 
fundamental para o futuro da Cummins e de uma sociedade melhor.

Participar do prêmio WEPs novamente, foi uma ótima oportunidade de analisarmos nossas 
políticas, ações e resultados se comparados a 2016, e nos aprofundarmos no nosso plano de ação para 
o futuro. 

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  45ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  44



Prata

Dow

Tem como objetivo equilibrar a representatividade das mulheres em sua força de trabalho. Hoje elas já corres-
pondem à 30% do quadro geral da empresa. Em níveis de liderança as mulheres representam 38%. No time de 
liderança executiva da América Latina elas representam 50%. 

Pioneira na busca pela equidade de gêneros entre seus funcionários, a Dow entende que a diversidade é uma 
vantagem competitiva, que resulta em ideias e soluções e que fomenta a inovação e a sustentabilidade. A empresa é 
signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres - WEPs e promove internamente este compromisso 
tendo definido a Inclusão como uma das quatro ambições da companhia.

 WIN é uma das oito redes de funcionários da Dow, estabelecida globalmente a 30 anos e no Brazil desde o ano 
2000, esta rede trabalha em ações que promovem o desenvolvimento profissional de mulheres e fomentam um 
ambiente que abraça a causa e valoriza as diferenças estimulando uma cultura organizacional inclusiva.

 A compania conta hoje com Programas de desenvolvimento de liderança feminina (networking, mentoria e 
sponsorship, entre outros) implementados em todos os níveis para complementar as ofertas convencionais de 
desenvolvimento. 

 Os processos de recrutamento e seleção são transparentes, todas as posições são publicadas internamente 
abrindo oportunidade a todos se candidatarem, com metodologia que favorece a inclusão em processos seletivos.

 Sendo uma empresa de ciências de materiais, a Dow possui iniciativas estruturadas para incluir mais mulheres 
em carreiras de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Também realiza ações com universidades a fim 
de promover a carreira de mulheres em manufatura.

 

  Por meio de programas de engajamento masculino e sessões de vieses inconscientes a empresa convida toda a 
população a abraçar a causa da equidade de gênero, incentivando os homens a serem agentes de mudanças. 
Workshops e Rodas de conversa são promovidos nas diferentes localidades. 

 Mede  e divulga o progresso das ações  realizadas com métricas consistentes para avançar os debates em cada 
uma das redes de diversidade. 

A Política de respeito e responsabilidade demonstra nosso compromisso em evitar qualquer conduta inadequa-
da no local de trabalho, isso inclui qualquer comportamento agressivo, abusivo, intimidador ou violento que possa 
criar um ambiente de trabalho hostil.

Prata

Eletrosul

"Em 2019, a Companhia, à época denominada Eletrosul, conquistou o Prêmio WEPs Brasil - empoderando mulhe-
res, na categoria Empresas de Grande Porte. 

Esse reconhecimento é a consagração do trabalho desenvolvido ao longo da nossa história de mais de 51 anos de 
atuação na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica.

A Empresa assumiu compromissos, destacando-se o Pacto Global da ONU,  He for She, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 7 Princípios de Empoderamento das Mulheres – WEPs, entre outros. 

Em 2020, a unificação das operações da Eletrosul e da CGTEE reforça o compromisso da nova CGT Eletrosul com a 
equidade de gênero e o empoderamento feminino. 
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A CGT Eletrosul tem como propósito promover uma cultura de equidade de gênero tanto internamente, quanto 
com ações com a cadeia de relacionamentos da organização, incluindo trabalhadores, prestadores de serviços e a 
comunidade em geral.

Neste sentido a Empresa tem firmado parceria com a ONG Inspiring Girls, que tem como objetivo  aumentar a 
auto-estima e ampliar as possibilidades de escolhas profissionais de alunas de escolas públicas, tendo como inspiração 
mulheres de diferentes profissões sem se prender a estereótipos.

Internamente, a Cia conta com um grupo de apoio às mães e pais que retornam da licença maternidade e paterni-
dade, que oferece suporte social como fator de proteção a saúde dos trabalhadores, entre outras ações.

É importante destacar a atuação do Comitê Permanente para as Questões de Gênero, Raça e Diversidade, subordi-
nado à Presidência da CGT Eletrosul e vinculado ao Comitê Permanente para as Questões de Gênero, Raça e Diversidade 
do Ministério de Minas e Energia (MME).

Fomos a única empresa pública a ser reconhecida na categoria Prata, justamente pelo seu papel social que contribui 
para a inserção e fortalecimento de valores de respeito e valorização da diversidade social e cultural de todos os públicos 
com os quais se relaciona".

Enel

Ao reconhecermos a importância do equilíbrio entre homens e mulheres, temos obtido resultados que impactam 
positivamente o nosso negócio. Para avançarmos, traçamos metas desafiadoras, como ter pelo menos 50% de 
participação feminina em nossos processos seletivos até o ano de 2021.

Promover a igualdade de oportunidades e a equidade de gênero são compromissos do Grupo Enel, expressos em 
nossas Políticas de Direitos Humanos e de Diversidade, e em linha com as metas assumidas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Sabemos que muito já foi conquistado historicamente, mas ainda 
há um longo caminho a percorrer para uma maior inclusão das mulheres no mundo corporativo, especialmente no 
setor elétrico, ambiente ainda predominantemente masculino.

Em 2019, lançamos uma campanha multicanal para contar algumas histórias das nossas Mulheres de Energia que 
atuam nas áreas técnicas, administrativas e de liderança da Enel. Elas falaram sobre suas experiências nos cargos 
atuais e os desafios e conquistas que obtiveram como mulheres no setor elétrico - uma inspiração para motivar a 
aderência a esse movimento. Para promovermos a equidade de gênero é preciso que todos estejam comprometidos. 
Somente assim poderemos contribuir para um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

Outra ação representativa é o programa Mulheres de Energia, que visa a destacar os exemplos de protagonismo 
feminino que inspiram e devem ser multiplicados, dentro e fora da empresa. Amparados pelo nosso programa de 
voluntariado, Rede do Bem, desenvolvemos ações como palestras em universidades e escolas do ensino médio com 
colaboradoras da Enel. Entre 2018 e 2019 tivemos 8 encontros com 17 voluntárias, beneficiando 224 pessoas.

Prata
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Prata

EY

“Acreditamos que acabar com a disparidade de gêneros dentro das empresas é uma atitude relevante e inteli-
gente para as organizações. Esse reconhecimento vai ao encontro das ações que apoiamos e desenvolvemos interna 
e externamente em nosso país e em nossa região. A adoção real da diversidade traz a possibilidade de termos o 
melhor de cada um, além de pensamento diverso, inovador e disruptivo. Assim, construímos times e resultados

de alta performance. Inclusão não é somente uma agenda de Talent, é agenda imperativa de negócios!”

Prata

Natura

A Natura assina os WEPs e o Pacto pela Igualdade de Gênero e Raça e é membro do Movimento Mulher 360. Ainda, 
possui um compromisso público, documentado no Relatório Anual GRI, de ter 50% de mulheres em cargos de liderança 
(diretoria e acima) até 2020. Tem como prática o critério de ter 50% de mulheres no short list de candidatos aos cargos de 
liderança, além de trabalhar o tema no processo de Sucessão. 
Os Projetos desenvolvidos pela Natura são consistentes e contribuem em muito para o empoderamento das mulheres e 
a equidade de gênero. 
O modelo de vendas em geral aborda diretamente a importância e respeito à mulher e seu empoderamento, conceitos 
que estão valorizados pela gestão e constam do Código de Conduta.

Fundação
Real
Grandeza

A sala de amamentação criada em 2013 é certificada pelo Ministério da Saúde. Concede licença-maternidade de 180 
dias, inclusive para mães adotivas e acréscimo de seis meses de estabilidade após a licença, além dos garantidos pela 
Constituição Federal; licença-paternidade de 10 dias, inclusive para pais adotivos. O período de licença conta como 
trabalhado para fins de PCR e RV; critério de gênero e raça em caso de empate nos processos seletivos; licença remune-
rada para vítimas de violência doméstica mediante apresentação de boletim de ocorrência. Dissemina o respeito à 
diversidade, postura e linguagem não sexista.

O Teatro “Real em Cena”, divulga espetáculos sobre diversidade de gênero e raça, preconceitos e tipos de assédio. 
Utiliza banco de imagens miscigenado e divulga propostas de sua Comissão de Ética e Ouvidoria em seus meios de 
comunicação e palestras. As ações da Entidade são de conhecimento público e estão disponíveis no Relatório Anual e de 
Sustentabilidade.

Signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres e do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da 
SNPM-R. Atualmente conta com 57% de mulheres em seu quadro funcional, 50% em cargos Gerenciais e de 
Coordenação, 17% em cargo de Assistente de Diretoria, 40% na Diretoria e 30% de mulheres no Conselho Deliberativo.

A Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social é referência na promoção da igualdade de gênero e 
raça entre os fundos de pensão, atuando na análise das empresas investidas e seguindo os critérios ASG.

Prata
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Prata

Pepsico

Esta foi a primeira vez que participamos do Prêmio WEPs e, com muito orgulho, alcançamos uma pontuação 
incrível. Ainda melhor que celebrar nossos resultados, o prêmio provoca reflexão sobre nossas iniciativas e 
oportunidades para promoção da equidade de gênero.

Nesta jornada para impulsionar o desenvolvimento e crescimento das mulheres, temos investido em iniciativas 
como o “Doce Começo”, que oferece licença maternidade de seis meses e acompanhamento especializado em todas 
as fases da gravidez. Já o “Ready To Return”, atrai talentos que querem voltar ao mercado de trabalho após uma 
pausa na carreira. Também oferecemos práticas de mentoria e plano de carreira, além de ambiente inclusivo e 
flexibilidade na jornada de trabalho para líderes, ajudando no equilíbrio familiar e profissional.

Atualmente, 43% dos nossos cargos de liderança são ocupados por mulheres e estamos avançamos para alcançar 
a meta de 50% até 2025.

Além dos muros da PepsiCo, já certificamos mais de 900 mulheres por meio da plataforma Mulheres com 
Propósito, cujo objetivo é aumentar a participação feminina no empreendedorismo e mercado de trabalho. Em 
2019, nossas executivas, como voluntárias, ofereceram mentoria para participantes do projeto.

A PepsiCo diariamente concentra esforços para promoção da equidade de gênero e de direitos e oportunidades. 
Esse é um papel de todos. E para nós da PepsiCo, é uma prioridade.

Prata

PWC

Nesse contexto, lançamos o WiL - Women in Leadership, um programa de aceleração para lideranças femini-
nas voltado para profissionais de alto potencial e performance, e temos uma variedade de ações e políticas voltadas 
à equidade de gênero: como as extensões da licença maternidade para 180 dias e da licença-paternidade para 60 
dias, flexibilidade para mães que retornam de licença e uma avaliação justa de performance através de política de 
repetição de rating de avaliação, buscando mitigar o risco da maternidade ser prejudicial à carreira de nossas 
profissionais. 

Atualmente, as mulheres representam mais de 45% dos cargos de média liderança - gerente à diretoras - e 
assumimos o compromisso de dobrar a representatividade de mulheres nos cargos de alta liderança até 2025.

A PwC Brasil entende que a diversidade dos nossos profissionais é uma expressão de nossa vantagem competiti-
va. Estamos plenamente conscientes que nosso ativo essencial são as pessoas e, por isso, estamos comprometidos 
com iniciativas que fortaleçam o ambiente diverso e inovador que conquistamos, que é fruto da pluralidade de 
pessoas talentosas que enriquecem e criam diferenciais para a nossa firma. 

Com mais da metade da nossa força de trabalho composta por mulheres, temos buscado,ano após ano, reafir-
mar nosso compromisso com os WEPs por meio de iniciativas que promovam mais equidade de gênero na nossa 
firma e comunidade. 

Além de políticas e processos, fazemos ações e campanhas que funcionam como espaços de diálogo e troca entre 
nossos profissionais, através dos Gender Talks, da Semana da Diversidade e das celebrações do Dia Internacional da 
Mulher. No último ano abordamos assuntos como maternidade sem culpa, paternidade responsável, equidade 
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Compor o grupo de empresas comprometidas e reconhecidas pelo Prêmio WEPs pela 3ºvez é um enorme prazer e 
orgulho. Seguiremos trabalhando para avançar ainda mais.

salarial,mulheres em tecnologia, invisibilidade de mulheres LBT, dentre outros.
Cientes de nosso papel social de ultrapassar os muros da empresa e construir, junto a diversos stakeholders, 

uma sociedade mais equitativa, reforçamos nosso compromisso com o HeForShe - para que mais homens façam 
parte desse movimento; lançamos iniciativas de voluntariado para falar de vieses de gênero com jovens; expandi-
mos nossa rede de parceiros nos associando a fóruns de discussão do tema como a Coalizão de Gênero e Raça; e 
patrocinamos um documentário focado em equidade de gênero. 

Serasa

Em 2019 fomos reconhecidos no Prêmio Weps, mas o desafio não termina por aqui. Percebemos no decorrer do 
processo que novas ações são importante e se fazem necessárias para alavancar ainda mais os resultados que conquista-
mos. Ser uma signatária dos WEPs nos ajudou muito a definir e construir a continuidade de nossa jornada.

Nossa jornada com o Tema de Equidade de Gênero começou em 2016 quando criamos o grupo Global para tratar 
ações relacionadas ao tema. No mesmo ano realizamos a campanha do HeForShe, incluindo o compromisso dos 
homens e um grupo focado na Inclusão de mulheres em áreas de tecnologia. Em 2017 nos tornamos signatárias dos 
princípios de Empoderamento Feminino o que nos ajudou a avaliar e encontrar novas oportunidades para exponenciar 
os resultados da empresa.

Prata

BASF
Bronze

Para a BASF, valorizar a diversidade é essencial para os negócios, uma vez que a soma de diferentes talen-
tos, características e singularidades impulsiona a criatividade e a inovação e nos torna mais competitivos. 

A empresa conta com um plano de trabalho com objetivos claros, com desenvolvimento de  ações e políti-
cas para fomentar a diversidade e uma cultura inclusiva.  Entre as boas práticas, estão os grupos de afinidade 
formados por colaboradores voluntários, como no Women in Business (WIB). 

Atualmente, o WIB reúne cerca de 500 pessoas na América do Sul e suas atividades incluem mapeamento 
das expectativas das colaboradoras, promoção de mentoring, eventos e mesas redondas para debater temas 
relevantes. 

O WIB é uma iniciativa global e, na América do Sul, foi formado com o objetivo de fazer da BASF uma 
empresa na qual as mulheres são representadas proporcionalmente e têm as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento. Para isso, foram criadas três frentes: Desenvolvimento de Carreira, Liderança e Promoção 
e Retenção.

Como resultado do avanço do tema dentro da empresa, em 2018, a BASF aderiu aos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres (WEPs), reforçando seu compromisso com a equidade de gênero. Atualmente, 
a mulheres representam 27% do quadro de colaboradores da BASF na América do Sul e 29% dos cargos de 
liderança.   

A rede foi a primeira a ser criada na América do Sul e incentivou a formação de outros grupos de afinidade, 
como o Black Inclusion Group, que trata de questões raciais; Be Yourself at BASF, que aborda a diversidade 
sexual; e o grupo BeDifferent, que fomenta a inclusão de pessoas com deficiência. 
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Brasken
Bronze

“A Braskem é signatária dos WEPs desde 2015 e 
para nós os Princípios de Empoderamento da 
Mulher são fundamentais para a estruturação e 
desenvolvimento de ações para a equidade de 
gênero. A participação no processo de premiação é 
muito importante, pois conseguimos mensurar o 
quanto avançamos e ainda temos para avançar. 
Nos últimos anos, duas ações que podemos 
destacar foi a capacitação de mais de 600 líderes 
da Braskem em diversidade e inclusão, que 
abordou a importância dos seus papéis na 
promoção da equidade de gênero e, o guia de 
comunicação inclusiva, ferramenta que orienta 
todos os nossos integrantes a como se comunicar 
de forma inclusiva, sem estereótipos e que 
visibilize os grupos minorizados.”

Carrefour
Bronze

Além disso, temos diversas ações afirmativas para a equidade de gênero, como por 
exemplo, o grupo de afinidade Carrefour por Elas, canal de acolhida a colaboradoras em 
situação de violência, dentre outros.

Por isso, consideramos todas as pessoas para trabalharem conosco independente das suas 
características. E temos ganhado com isso, porque proporcionamos aos nossos colaboradores 
a cultura do respeito, a oportunidade de conviver com a diversidade e a inovação com este 
olhar diverso.

No Carrefour, desde 2012, temos uma plataforma de diversidade e inclusão que tem como 
principal objetivo, promover a cultura do respeito e inclusão de todas as pessoas aqui na 
empresa. Nós valorizamos a diversidade em todos os nossos relacionamentos e o respeito às 
pessoas e a valorização das diferenças e semelhanças são, para nós, atitudes inegociáveis.

Ser uma das empresas reconhecidas pelo Prêmio WEPs, certifica o que temos feito e 
avançado dentro da nossa organização. Ademais, os princípios do WEP’s são norteadores para 
que possamos construir a equidade de gênero.

Dentre os nossos temas prioritários, está a diversidade de gênero, por isso, que busca 
dialogar com os nossos colaboradores e demais stakeholders sobre a equidade de gênero.
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Diageo
Bronze

Na Diageo acreditamos que todos os pais devem ter a oportunidade de passar tempo com o novo filho. O 
nascimento ou a adoção são momentos-chave na vida de qualquer ser humano e, portanto, temos a  certeza de que 
nesses momentos importantes devemos oferecer às pessoas opções e flexibilidade para que possam fazer o melhor 
para suas famílias. Isso, sem dúvida, ajuda a eliminar o estresse desnecessário e fornece alguma estabilidade em 
um momento que é caracterizado por ser adaptado para a incorporação de um novo membro na família. 
Considerando tudo isso, na Diageo procuramos ir além de nossas obrigações legais mínimas como empregadores e 
propomos uma Política de Licença Familiar que suporte nossos funcionários de maneira genuína e cuidadosa para 
que eles sejam o melhor que podem ser em todas as facetas de suas vidas.

Esta ação afirmativa é parte da estratégia de Diversidade e Inclusão global da empresa, que é pioneira em lançar 
este benefício para mais de 30.000 funcionários espalhados em todos os continentes do planeta. Na busca pela 
equidade de remuneração, oportunidades e direitos entre os gêneros, este benefício vem para equilibrar cada vez 
mais as funções de homens e mulheres na empresa. A Licença Familiar busca ressignificar o papel do homem 
como pai, convidando este a ocupar um espaço em casa e na criação do filho que ainda hoje é vastamente populado 
pelas mulheres, o que claramente causa uma penalização nas carreiras e oportunidades de crescimento das 
mesmas. 

Diante deste cenário a Diageo anunciou em julho de 2019 a política global para famílias para todos os funcioná-
rios, inclusive dos países regidos pela Diageo PUB (Paraguai, Uruguai e Brasil). A partir de 1º de julho de 2019 
igualamos a licença para os homens para seis meses, com a manutenção de salários e benefícios, assim como já 

acontece para as mulheres. A nova política abrange todos os funcionários, e como supracitado, é um passo funda-
mental rumo a equidade de gêneros na empresa e o progresso da nossa sociedade. O benefício é válido para os casos 
de adoção, inclusive para funcionários com relacionamentos homoafetivos.

Fundação 
Eletrobrás
de Seguridade 
Social - Eletros 

Bronze

Signatária dos Princípios de Empoderamento da Mulheres da ONU Mulheres desde 2012, a Eletros tem na busca 
pela igualdade de gênero do mundo do trabalho uma de suas maiores bandeiras. 

O comitê é composto por funcionários da própria instituição, que têm ainda como responsabilidade a divulgação de 
dados de pesquisas demográficas internas a fim de estimular a reflexão sobre as desigualdades no ambiente de 
trabalho e fortalecer as justificativas para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade. 

Prova disso foi a criação, em 2009, de um Comitê interno recentemente renomeado Comitê de Equidade e 
Diversidade da Eletros, cujos objetivos principais são o desenvolvimento, acompanhamento e aprimoramento de 
processos que viabilizam boas práticas em prol da diversidade e equidade de gênero, raça e etnia na empresa. 

Participar e ser uma das empresas laureadas pelo Prêmio WEPs, não apenas ratifica o sucesso das nossas iniciativas, 
como também chancela o compromisso da Eletros na busca por boas práticas, ao reconhecer como positivos os princípi-
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os adotados para a promoção da equidade e diversidade no ambiente laboral, dentre os quais se destacam: �Eliminação 
de todas as formas discriminação com relação a gênero, cor, raça e religião; �Apoio e respeito à proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente; �Debate de questões ligadas a gênero, raça e desigualdades sociais com 
outras organizações; �Promoção do conceito de responsabilidade social corporativa.

GPA
Bronze

O GPA é signatário dos WEPs desde 2017, adotando seus princípios como norteadores das estratégias de equidade de 
gêneros na Companhia, sendo reconhecido na categoria Bronze nos Prêmios WEPs de 2019. Por meio do comitê GPA 
pela Equidade de Gêneros, e a partir das reflexões de como chamar também os homens executivos para essa agenda, 
lançamos em 2018 o Manifesto da Alta Liderança Masculina para Equidade de Gêneros, visando o comprometimento de 
todas e todos para o aumento do número de mulheres na liderança. A implementação de uma das iniciativas desse 
manifesto se deu em 2019, com o Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, em parceria com especialistas 
no tema de Equidade de Gêneros, que teve como objetivo formar, apoiar e acelerar o desenvolvimento de mais 214 
mulheres que ocupam as posições de gerência na Corporação, Centros de Distribuição e nas lojas Pão de Açúcar e Extra. 
Com atividades preparatórias antes dos encontros, workshops vivenciais e plataforma digital com conteúdo trabalha-
do, foram 32 horas de treinamento sobre a importância da diversidade, representatividade e o cenário de desafios e 
oportunidades para as mulheres: autoconhecimento; identificação e superação de estereótipos de gênero; estratégias 
de negociação; liderança estratégica; influência; imagem profissional; e plano de desenvolvimento.

Itaú 
Unibanco

Bronze

Dentre elas, podemos destacar o Programa Saúde da Mulher que inclui 
o workshop “Bebê a Bordo”, sobre a gestação e os cuidados com o bebê, 
criado em 2007. Além disso, o programa contempla a visita de uma 
enfermeira em casa na primeira semana de vida do bebê e o Cantinho da 
Mamãe, espaço exclusivo nas dependências da empresa para a mulher 
retirar e armazenar leite materno após o retorno ao trabalho. Outra 
iniciativa importante nessa agenda é a Política de Acolhimento das Mães 
e Gestantes, medida pioneira no setor que determina os direitos das 
colaboradoras no período que compreende da gestação até a volta da 
licença-maternidade. Entre seus principais pontos estão a suspensão de 
viagens após o sexto mês de gestação, a redução da carga horária no 
primeiro mês de trabalho após o retorno da licença, bem como a isenção 
da política de metas nos primeiros 30 dias após o retorno. A prática 

Diversidade é um tema prioritário na agenda estratégica do Itaú 
Unibanco. Nosso objetivo é construir um banco cada vez mais inclusivo, 
com equidade de oportunidades para todos os nossos colaboradores. 
Nesse sentido, temos colocado em prática uma série de ações com a 
finalidade de incentivar a diversidade de gênero na instituição.
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O Itaú Unibanco tem olhado, também, para o engajamento da liderança, por meio da inclusão do tema 
Equidade de Gênero em comitês, seminários e workshops, além de atuar na sensibilização da organização, com a 
promoção de diálogos institucionais, fomentando a discussão  com campanhas internas voltadas aos temas 
diversidade e empoderamento feminino, como a Semana de Diversidade de Gênero que pode ser conferida em 
vídeos pelo canal do banco no Youtube.

determina, ainda, o papel dos gestores como apoio às colaboradoras durante todo esse processo.
Além disso, fizemos uma atualização da política de avaliação do desempenho das mulheres em licença 

maternidade, garantindo que a avaliação aconteça com base no trabalho realizado, e não no período de atuação. 
Assim, as boas avaliações são preservadas, o que, em consequência, mantém a elegibilidade dessas mulheres em 
programas de aceleração de carreira, patrocínios educacionais e promoções. Para que tenhamos processos de 
seleção mais diversos, recomendamos que os comitês de sucessão tenham, sempre que possível, uma mulher 
como avaliada e uma como avaliadora. E, buscando ter maior equidade salarial, aprovamos o pagamento integral 
da participação nos resultados para as mulheres que retornam de licença maternidade.

Merckgroup
Bronze

Aqui, a gente acredita que apoiando verdadeiramente as mulheres estamos liberando todo o seu potencial econô-
mico, para promover o crescimento de suas famílias e da economia do país. E esse reconhecimento nos dá ainda mais 
força para continuarmos dedicados ao tema em 2020 e pelas próximas gerações!  

Participar do prêmio WEPs é uma honra para a Merck, especialmente porque somos uma empresa familiar de 
ciência e tecnologia, que há mais de 350 anos, pensa e planeja pela sociedade em gerações e não só em bimestres. 
Muito além do reconhecimento, o maior valor que o prêmio oferece é a oportunidade de nos debruçarmos nas nossas 
iniciativas e analisar para onde devemos continuar caminhando. 

Desde 2017 iniciamos a nossa jornada de Diversidade & Inclusão, que começou com a adesão à plataforma dos 
Princípios de Empoderamento das Mulheres, para promover a equidade de gênero no Brasil e no mundo. Em 2018, 
empreendemos esforços em iniciativas de conscientização de nossos líderes, e consequentemente de nossos colabora-
dores, sobre a temática da diversidade e inclusão. O foco inicial esteve na eliminação de vieses inconscientes e na 
igualdade de gênero, com a formação do Comitê de Igualdade de Gênero.

Como resultado disso, desde 2015 houve um aumento de 32% para 43% no percentual de mulheres na liderança. 
Além disso, 65% dos colaboradores Merck que participaram de algum treinamento ou capacitação em 2018 foram 
mulheres.

Adotamos a iniciativa WIL (Mulheres na Liderança), para garantir que mulheres alcancem mais espaço e cargos de 
liderança dentro da corporação, atuando em três pilares: recrutamento e seleção, treinamento e mentoria; e apoio. O 
nosso objetivo é contar com mulheres em 50% dos cargos de alta liderança globalmente até 2023
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Petrobras
Bronze

Signatária dos WEPS, desde 2010, a Petrobras tem uma longa trajetória para a promoção da equidade de gênero, o 
que confere à organização uma série de iniciativas e benefícios, como os programas Parto Adequado e Cuidados na 
Gestação e o direito à prorrogação da licença-maternidade e paternidade. O respeito e a promoção da diversidade e o 
combate a todas as formas de preconceito e discriminação são evidenciados pelos princípios, valores, compromissos e 
atitudes éticas presentes no Código de Ética, no Guia de Conduta, na Política de Responsabilidade Social e de Recursos 
Humanos da companhia. 

Em 2018, pautada pelos princípios WEPs, a Petrobras lançou o Plano de Ação de Equidade de Gênero no IV Fórum de 
Diversidade Petrobras, com a presença do presidente da Companhia, representantes da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração. Tal plano objetiva produzir impacto positivo para o ambiente de trabalho, para o desenvolvi-
mento e a carreira funcional das mulheres, além de apresentar compromissos com o ambiente externo. Como iniciati-
vas, possibilitou a criação de indicadores de gênero no processo de seleção e sucessão gerencial, campanhas que inspi-
ram mulheres para a carreira STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) e treinamentos específicos, 
tais como: diversidade e prevenção à violência no trabalho.

Adicionalmente, no âmbito da cadeia de fornecedores, foi instituída cláusula contratual, de natureza declaratória, 
na qual as empresas contratadas se comprometem com diversos itens relacionados a direitos humanos, entre eles a 
igualdade de tratamento e a não discriminação. Paralelamente, a Petrobras tem premiado anualmente fornecedores 
comprometidos com a diversidade com o Prêmio Melhores Fornecedores, que inclui entre as categorias o Prêmio Especial 
de Equidade. No âmbito das comunidades, 40% de sua carteira de projetos socioambientais está comprometida com 
questões de gênero, beneficiando em sua maioria mulheres por meio de atividades como qualificação profissional, 
empreendedorismo, mobilização para o combate à discriminação e prevenção da violência contra a mulher.

Petrobras
Distribuidora

Bronze

A nossa Política de Responsabilidade Social valoriza os direitos humanos e a promoção da 
diversidade entre a nossa força de trabalho, mas também em nossa cadeia de valor. Então, 
temos implementado, desde 2009, iniciativas que valorizem a diversidade e, para ratificar 
nosso compromisso, somos signatários(as) dos Princípios de Empoderamento das Mulheres. 
Estamos avançando em cada um dos princípios e compartilhamos, com vocês, um importante 
progresso na mudança para uma cultura organizacional mais inclusiva: uma campanha em 
prol da equidade de gênero, avaliada por 
nossa força de trabalho como a melhor ação 
de comunicação interna do ano. A campanha 
também foi premiada na categoria de melhor 
projeto de responsabilidade social da 
Associação de Marketing Promocional. 
Ganhar o prêmio WEPs, pela terceira vez, é 
motivo de orgulho, representa o reconheci-
mento de nossos esforços para tornar nossa 
companhia o melhor lugar para homens e 
mulheres e para conscientizar nossos 
públicos de interesse de que a equidade de 
gênero é imprescindível para um mundo 
sustentável.

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  65ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  64



Sanepar
Bronze

A Companhia passou a fomentar o tema e formar facilitadores, 
empregados treinados para disseminar informações e apoiar o 
comitê em âmbito estadual. 

Em 2017, a empresa aprovou sua política de equidade, com o 
intuito “promover continuamente a equidade de gênero nas 
relações sociais e de trabalho” e instituiu um comitê de equidade, 
composto por representantes de todas as diretorias, comprometi-
dos com a prática dos princípios e da política então estabelecida. 

Em 2016 a Sanepar se tornou signatária dos objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e lançou seu Programa de 
Equidade de Gênero, baseado nos princípios de empoderamento 
das mulheres. Era o início de um novo paradigma comportamental 
na Companhia, voltado ao respeito à diversidade e aos direitos 
humanos. A mudança imediatamente se refletiu no Relatório 
Anual de Administração, que passou a publicar números de pessoal 
com subdivisão de gênero.
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Ainda em 2017, a Sanepar se tornou signatária dos Weps, 
sendo a primeira empresa do setor de saneamento do Brasil a 
aderir aos Princípios. Em 2018, a Companhia – que já promove a 
licença maternidade de 6 meses desde 2009 - instituiu a licença 
paternidade estendida de vinte dias. A equidade também passou 
a integrar a plataforma de cursos à distância (EaD) disponível a 
todos os empregados, desmistificando e transformando o tema, 
antes polêmico, em necessário e imprescindível. 

Assédio sexual e violência contra a mulher foram assuntos 
abordados constantemente em eventos internos e externos de 
sensibilização, alcançando um vasto número de pessoas para 
além dos limites da empresa. Iniciativas como um canal de 
comunicação eletrônico para denúncia dos empregados, e uma 
sala de amamentação no novo edifício administrativo deram 
força à irreversível postura de equidade agora estabelecida na 
empresa. 

Estendendo a política à comunidade local, lonas de banners 
inservíveis passaram a ser doados para o Clube de mães da Vila 
Torres, em Curitiba, para fabricação de eco-bags que geram 
renda às costureiras da vila.
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Santander
Bronze

Aqui, no Banco Santander, temos a missão de construir um banco mais plural em todos os aspectos, seja na 
diversidade de gênero, raça, formação, experiências, gerações, valorizando o melhor de cada um, contribuindo 
para que pessoas e negócios prosperem. 

Temos um plano de ação, com objetivos a curto, médio e longo prazo, com foco em Recrutamento e Seleção 
(monitoramento de processos internos e externos para garantir mulheres em todos os processos), 
Desenvolvimento (programa de aceleração de carreira para mulheres e mentoria), Políticas e Benefícios (políticas 
de parentalidade e programa de novos filhos), Foco na Redução do Gender & Equal Pay Gap (com metas estabeleci-
das) e Metas de Representatividade de Mulheres.

Para acelerar a transformação e trabalhar para que mulheres e homens alcancem a equidade na nossa organi-
zação e na sociedade, temos a nossa frente #CompetênciaNãoTemGênero, que tem o objetivo de encorajar a 
liderança em cada mulher. As mulheres já são a maioria no Santander e atualmente, estamos trabalhando 
também para que haja maior representatividade feminina nas posições de liderança, porque acreditamos que a 
equidade de gênero no comando do banco, nos desafia com novos olhares, tende a ser mais disruptiva sendo 
portanto, determinante para influenciar nas decisões estratégicas, além de impulsionar cada vez mais o protago-
nismo feminino, com exemplos. Ademais, temos atuado fortemente na frente de raça, reconhecendo cada vez 
mais a intersecção de gênero e raça.

Nosso objetivo é tornarmos, cada vez mais, num banco melhor para nossos mais de 45.000 funcionários.

White
Martins

Bronze

A White Martins conta há mais de uma década com um plano de ação estruturado para atrair e desenvolver 
talentos, bem como fomentar uma cultura inclusiva como parte de sua estratégia de negócios para inovar e vencer 
os desafios do mercado atual. Desde 2015, é uma das empresas signatárias dos Princípios de Empoderamento 
Feminino da ONU Mulheres – uma iniciativa que funciona como uma excelente ferramenta de gestão para a 
melhoria contínua de suas ações – (WEPs) e recebeu, em 2019, o Prêmio WEPs, na categoria Bronze.

Estudos realizados por consultorias internacionais comprovam que empresas que em atuam em diversidade e 
inclusão têm mais retorno financeiro. Inclusão é um dos cinco valores globais da companhia, que está presente em 
mais de cem países.. Ao contar com um time diverso, a empresa se beneficia de diversas opiniões, pensamentos e 
perspectivas para alcançar seus resultados e contribuir para promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Com um trajetória consistente no tema, o primeiro passo da White Martins na busca pela igualdade de 
oportunidades teve início com a capacitação da alta liderança. Em seguida, as equipes de Recursos Humanos e 
Comunicação receberam treinamentos e passaram a desenvolver as campanhas internas apostando na diversida-
de de pessoas dentro da empresa. Ao longo do percurso, a empresa estabeleceu ainda metas como a garantia de pelo 
menos uma mulher entre os finalistas a cada processo seletivo. Atualmente, a companhia conta com uma série de 
ações de desenvolvimento, como treinamentos de liderança feminina, Grupo de Valorização da Diversidade e 
workshops em parceria com a consultoria Papo de Homem.
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Bosch
Menção 
Honrosa

Nós, da Bosch no Brasil, sabemos que não estamos onde gostaríamos no que se refere à Diversidade de Gênero, 
mas seguimos construindo condições para chegar aonde queremos. Somos 22% de mulheres no quadro geral da 
companhia, sendo 18% em posições de liderança. Diante desse cenário, estabelecemos ações para mudar essa 
realidade, como o movimento chamado Women@Bosch cujo objetivo é promover ações que apoiem as mulheres 
em suas decisões de carreira, tais como: mentoria, jornadas flexíveis de trabalho, uma trilha de conhecimento 
com treinamentos exclusivos para o desenvolvimento da liderança feminina, um programa de apoio no retorno da 
licença-maternidade e rodas de conversa sobre o empoderamento feminino. Anualmente nossas localidades 
celebram o Dia Internacional da Mulher, oportunidade para estimular reflexões sobre a equidade de gênero, ações 
que se repetem durante o Bosch Diversity Day, uma iniciativa global do Grupo Bosch em todas as suas localidades. 
Para apoiar a diversidade, aumentar a qualidade de vida de nossas colaboradoras, a motivação no trabalho e 
desenvolvimento de carreira, inauguramos no início de 2020 em nossa matriz, em Campinas, uma creche que 
atenderá filhos dos colaboradores entre quatro meses e quatro anos de idade, com capacidade para receber 100 
crianças. Essa é a segunda unidade da Kinderhauss (casa da criança em Alemão, sendo a primeira inaugurada em 
2016 em Curitiba). Ainda, buscando diminuir a disparidade de mulheres em vagas técnicas, apoiamos o Women 
Can Code, iniciativa que visa formar e capacitar mulheres nas principais linguagens de programação utilizadas no 
mercado da tecnologia e, com isso, criar mais oportunidades de emprego. A busca pela equidade de gênero é algo 
que nos ensina todos os dias e a qual reiteramos nosso compromisso, pois sabemos que a Diversidade é uma grande 
vantagem, especialmente no mundo corporativo. 

Corteva
Menção 
Honrosa

Em seu primeiro ano como empresa independente e 100% agrícola, a Corteva Agriscience decidiu participar do 
Prêmio WEPs da ONU com o objetivo de entender as melhores práticas em torno dos Princípios de 
Emponderamento das Mulheres e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de forma a aperfeiçoar as 
atividades atualmente em curso na companhia para equidade de gênero. A Corteva entende que o primeiro passo 
para qualquer mudança é o autoconhecimento.

Diversidade é uma prioridade dentro da companhia, especialmente em seu valor corporativo de Construir 
Juntos. Afinal, as diferentes experiências e formas de enxergar o mundo são essenciais no agronegócio, especial-
mente no desenvolvimento de soluções que ajudem a melhorar a produção de alimentos. Foi com essa premissa 
que a empresa decidiu buscar formas de ampliar o seu conhecimento sobre o tema e buscar métricas que permitam 
avanços significativos nessa área. A participação no Prêmio WEPs mostrou que é possível sim desafiar o status quo 
e buscar processos que provoquem mudanças significativas nos atuais modelos, estimulando a maior presença 
feminina em diferentes níveis da organização e, o mais importante, criando espaço para a preparação das futuras 
líderes. Receber a Menção Honrosa nesta primeira participação é um indicativo de que a empresa está no caminho 
certo. 

A Corteva tem como propósito melhorar vidas no campo e na cidade, garantindo assim o progresso das gerações 
futuras. As mulheres têm um papel importante nessa jornada e, por representarem quase metade da força de 
trabalho de toda a cadeia do agronegócio, podem e devem ter mais voz na liderança do setor.
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Flex
Menção 
Honrosa

Para nós, conscientizar nossos colaboradores sobre igualdade de gênero é o primeiro passo para a mudança, por 
isso, investimos em comunicações, treinamentos e palestras para todos, afim de incitar discussões e reflexões. Já 
foram realizadas ações informativas, como exposições sobre violência contra mulher, orientando-os como pedir 
ajuda ou ajudar. Como resultado, fomos recertificados pelo GPTW e, nesta pesquisa foi apontado que os colabora-
dores acreditam que a igualdade já acontece dentro da Flex! Além da menção honrosa do Prêmio ONU Mulheres e 
outros prêmios.

A Flex é um provedor de soluções Sketch-to-Scale®, ou seja, projeta e constrói produtos inteligentes globalmen-
te. Está no Brasil há 20 anos, empregando aproximadamente 9 mil pessoas, em 3 localidades: Sorocaba, 
Jaguariúna e Manaus. Desde 2015, com a mudança de posicionamento e expansão da atuação da Flex, para esse 
mercado sketch-to-scale, liderar a mudança para um mundo melhor, mais inclusivo e sustentável, por meio da 
tecnologia vêm sendo o desafio perseguido por estes profissionais, nas mais variadas funções.

O projeto de diversidade iniciado em 2017, e em (constante) implementação/aprendizagem, busca trabalhar a 
inclusão e a diversidade como diferencial competitivo. À medida que fortalecemos nossa diversidade para impulsi-
onar a inovação e aumentar a vantagem competitiva, criamos comitês para representar grupos minoritários, 
desenvolvemos áreas de apoio para as mulheres, reuniões regulares com o Comitê Executivo para discutir ações 
concretas e fazer com que todos se sintam  representados e parte do nosso ecossistema.

Hospital Albert Einstein
Menção 
Honrosa

O Hospital Albert Einstein tem iniciativas consistentes que atendem aos WEPs. Vale destacar o cuidado com 
que o HAE preocupa com o bem estar de seus empregados, desenvolvendo  um programa de Diversidade com vistas 
a Inclusão. Nas ações desenvolvidas tem especial destaque  a manutenção de uma creche totalmente gratuita para 
filhos de empregadas , dos 4 meses aos 3 anos de idade. A creche funciona em espaço anexo ao Hospital, propician-
do às mães a serenidade para o trabalho e às crianças um tratamento adequado.

Possui ações para fomentar a diversidade com os terceirizados e também com as comunitárias envolvendo o 
desenvolvimento profissional e evolução da autonomia das mulheres.

Promove treinamento e capacitação pautados no plano estratégico da empresa. 
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Siemens
Menção 
Honrosa

Na Siemens valorizamos a diversidade, a inclusão e a colaboração de 
diferentes formas de pensar, históricos, experiências, especializações e 
atributos individuais em todos os níveis da organização.

Em 2018 foi criado o programa DiverSifica, uma iniciativa para 
promover a diversidade e inclusão na empresa, que está estruturado em 
quatro pilares de atuação: Gênero, Raça & Etnia, LGBTI+ e Pessoas com 
Deficiência.

A Equidade de gênero é um tema fundamental para a Siemens. A 
Siemens possui apenas 24% de sua força de trabalho ocupada por mulheres 
e esse percentual é ainda menor nas posições de liderança. Por isso, como 
uma das primeiras ações do DiverSifica, em março de 2019, a Siemens 
assinou o compromisso com os Princípios de Empoderamento Feminino 
(WEPs) da ONU Mulheres, reforçando o compromisso da empresa com a 
equidade de gênero. O evento contou com a presença de toda a liderança e 
teve grande divulgação na empresa. O Brasil foi o terceiro país no mundo 
a assinar esse compromisso pela Siemens. Hoje, temos 54% de mulheres 
no programa de estágio da companhia. Participar do premio WEPs foi 
importantíssimo e o retorno recebido assim como as sugestões de melho-
ria sáo  de grande ajuda para determinar as ações futuras para a equidade 
de gênero na empresa. 

IBM
Menção 
Honrosa

Exemplo 1: Watson feat Ladies 

É programa de mentorização entre mulheres IBMistas mais experientes e neste caso jovens aprendizes e 
estagiárias que estão iniciando a carreira, no qual as mentoras contam um pouco sobre sua trajetória pessoal e 
profissional em círculos e dá algumas dicas de desenvolvimento e ao final as mentorizadas escolhem 3 nomes com 
os quais possuem interesse em seguir com sessões individuais. Uma das escolhas de interesse de cada mentee se 
torna efetivamente mentora.

Exemplo 2: Cloud Girls
Meetup com em parceria com o grupo Cloud Girls no qual falamos sobre Diversidade & Inclusão através de 

trajetórias pessoais e profissionais, um lindo painel com talentos diversos e sobre cybersecurity na IBM.

Case 2: Meetups intencionais

Case 1: Mentoring with Impact - Early Professional Hires (Jovens Aprendizes e Estagiárias)

Meetup de meninas e mulheres que tem interesse ou estão iniciando a carreira em tecnologia para apresentar 
conceitos de agile, design thinking e demos do Watson. Convidamos todas as instituições educacionais parceiras 
do time de Cidadania Corporativa na IBM Brasil.
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Categoria Empresas de Medio Porte

Com um quadro de colaboradores majoritariamente feminino, a conquista do ouro no Prêmio WEPs valida o 
compromisso da Apetit em respeitar as pessoas e promover a equidade de gênero dentro e fora dos muros instituciona-
is. 

Atualmente 90% dos papéis de lideranças da companhia são desempenhados por mulheres, contrariando uma 
tendência de mercado onde a participação feminina em cargos de maior hierarquia não passa de 25%. Esta diferença 
notável é o resultado de um trabalho contínuo da empresa em desenvolver todo o quadro funcional, independente-
mente de sexo, raça, idade ou qualquer outra característica que possa configurar tratamento diferenciado.

Para garantir um ambiente seguro e acolhedor a todos, a Apetit realiza diversos projetos que contemplam homens e 
mulheres no intuito de promover conscientização entre todos os envolvidos na construção de uma cultura organizacio-
nal harmônica. A percepção positiva dos colaboradores permitiu que a companhia conquistasse por dez anos consecuti-
vos o ranking de ‘Melhores Empresas Para Trabalhar no Brasil' e o título de empresa que mais investe em saúde laboral 
do país, segundo pesquisa realizada pelo instituto Great Place To Work.

A principal responsável por disseminar os valores da companhia pelo país é a presidente da Apetit, Marcia Manfrin. 
Empresária influente no meio corporativo, sua figura inspira confiança entre os colaboradores, contribuindo para a 
conquista de 90% nos índices satisfação entre o público interno da companhia.

Os resultados positivos alcançados ao longo desses anos em relação ao empoderamento feminino e valori-
zação da mulher se deram por conta da participação, envolvimento e engajamento de colaboradores e colabo-
radoras nas campanhas e ações afirmativas sobre o tema. Os valores de diversidade, equidade de gênero e raça 
e autonomia da mulher são trabalhados através de campanhas na empresa e na comunidade, alguns desta-
ques são:  Março mês da mulher com: Palestra sobre Empoderamento Feminino – a presidente da empresa 
dialoga sobre empoderamento, autonomia e auto-estima  da mulher. Dia de Beleza com oficinas de maquia-
gem, corte de cabelo. Rodas de conversa sobre violência contra a mulher, criatividade e liderança, e outros 
temas. Oficinas:  de Amamentação, de Amarração de lenços para homenagear mulheres que estão ou 
estiveram na luta contra o câncer de mama, e outras. O que transversaliza essas ações é a equidade de gênero, a 
valorização das questões voltadas para a mulher, autonomia e  empoderamento. O estímulo à participação e o 
orgulho de pertencer de cada um ou uma tem sido fortalecido pelo compromisso com os princípios Weps, o que 
torna possível obter resultados mais rápidos com as pessoas. A empresa desenvolve palestras e distribui 
cartilhas com a Lei Maria da Penha em empresas e eventos regionais sobre violência contra a mulher; apoia e 
patrocina campanhas e ações afirmativas desenvolvidas pelo município e em municípios de outras regiões 
como, a criação da Procuradoria Especial da Mulher – OAB Mulher Advogada e Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, as atividades propostas pela Secretaria da Mulher de São José do Rio Preto, Tribunal de Justiça Anexo 
de Violência contra a Mulher, emprego empoderamento e autonomia, para atender mulheres vítimas de 
Violência doméstica.

Apetit
Serviços
de Alimentação

Ouro

Home Care 
Cene 
Hospitallar

Ouro
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A distinção foi recebida com muita felicidade pela KingHost, que desde 2016 tem investido esforços e ações 
para fortalecer a cultura de inclusão e diversidade dentro e fora da empresa. No início de 2019 criamos o Comitê 
de Inclusão e Diversidade, com a participação voluntária de quase 30 KingHosters. Hoje o Comitê realiza 
encontros mensais que são abertos à participação de todos os colaboradores. Para iniciar 2020, o grupo definiu 
um novo formato de trabalho que organiza as iniciativas nos pilares de Mulheres, LGBTQ+, Raças, PCDs e 
Geração. 

Para as divulgações de vagas da KingHost, especialmente nas áreas mais frequentemente ocupadas pelo 
público masculino, buscamos usar fotos de mulheres que trabalham na empresa e ocupam esses cargos. 
Também temos o cuidado em envolver colaboradoras nos processos seletivos de TI para que as candidatas 
sintam-se confortáveis e representadas na prática, já que 60% do nosso quadro de Gerentes, por exemplo, é 
formado por mulheres. Além disso, iniciamos um processo de aproximação entre o RH da King e grupos 
organizados de mulheres desenvolvedoras. Esse contato serve tanto para a divulgação das vagas disponíveis na 
empresa, quanto para abrir espaço de fala para as mesmas, através do auditório da King, que é sempre aberto 
para receber eventos de desenvolvimento e afirmação femininos, como os Cafés Filosóficos que estimulam a 
reflexão dos KingHosters. Hospedamos, ainda, de forma filantrópica, sites como “Node Girls” (inclusão social 
e digital de mulheres) “Educa Transforma” (formação de pessoas transgênero para o mercado de tecnologia).

Cyberweb
Networks

Prata

 O reconhecimento do Prêmio WEPs Brasil foi revigorante! Energizou todo o grupo a ir além, alcançar novos 
patamares na temática, e assim, contribuir para uma sociedade mais igualitária. Sabemos que ainda há 
muito para fazer e, com certeza, os WEPs continuarão a ser um dos nossos principais referenciais.

Ser signatário do WEPs é motivo de muito orgulho para todas e todos no Demarest. Desde que assumimos o 
compromisso com os 7 Princípios do Empoderamento Feminino, sentimos o dever de tratar a equidade de 
gênero e igualdade feminina como temas prioritários.

 Os WEPs têm sido uma bússola para o plano de trabalho do grupo D MULHERES (grupo de afinidade que 
nasceu com o objetivo de tratar da diversidade de gênero dentro do escritório) e nos ajudam a identificar quais 
iniciativas devemos priorizar, onde podemos melhorar e alavancar resultados.

 A gestão do escritório conecta o crescimento do negócio estrategicamente ao investimento em Diversidade 
e Inclusão, nas questões sociais, na inovação e no conhecimento, sempre buscando soluções que contemplem 
seus clientes, a comunidade que nos cerca e busquem um país melhor e mais justo.

 Entendemos que somos protagonistas de transformações que causam impacto positivo na sociedade e, por 
meio do nosso Programa de Diversidade e Inclusão, estamos comprometidos com a promoção de uma cultura 
organizacional respeitosa e inclusiva para que cada colaborador possa se expressar de forma autêntica, criativa 
e inovadora, em um ambiente aberto, seguro e colaborativo.

Demarest

Bronze

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  79ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  78



A mais de vinte e três anos no mercado Imobiliário, a Espaço III vem sempre objetivando incentivar campa-
nhas de conscientização e a promoção da liderança feminina no mercado de trabalho, principalmente no 
nosso ramo de atividade onde até pouco tempo atrás, a profissão de corretora de imóveis,  era considerado um 
trabalho mais ligado a  área masculina. Participamos ativamente de movimentos em prol da equidade de 
gênero e inclusão social através de ações internas contribuindo para o crescimento profissional e o desenvol-
vendo de novas lideranças femininas, bem através de campanhas externas em parcerias com ONGS e a comu-
nidade local. Para a imobiliária  Espaço III, é uma satisfação muito grande , o reconhecimento deste trabalho 

Espaço 3

Bronze

através do Prêmio Weps Brasil com o apoio da ONU Mulheres, 
obtendo a classificação Prata  em 2016 , e a  classificação  Bronze 
em 2019 na categoria de médias empresas. Prêmio este, que 
através da sua metodologia de feedbacks e avaliações, impulsio-
nam as novas  lideranças, gestores e colaboradores em prol de 
melhorias constantes .Muito trabalho ainda temos pela frente, 
mas com certeza os Princípios de Empoderamento das Mulheres, e  
disseminação da cultura da equidade de genêro, envolvendo o  
Prêmio Weps Brasil, chegou para fazer a diferença. 

Levvo

Bronze

A LEVVO é uma empresa fundada e presidida por uma mulher, com 75% de mulheres 
ocupando os cargos da alta gestão e mais de 62% do quadro de colaboradores do sexo feminino. 
Dessa forma, a equidade de gênero sempre foi um tema importante para a empresa. 

Em 2018, quando completamos 20 anos, fizemos a adesão aos princípios WEPs, formali-
zando e declarando nosso compromisso com as práticas que já existiam no nosso modelo de 
gestão, fortalecendo nossas ações em prol da diversidade e do bem-estar de nossos colaborado-
res, seus familiares e da comunidade onde atuamos. Pautados por nossos três pilares da 
gestão LEVVO que são a ética, a educação continuada e uma postura comportamental, é 
evidente, em todos os nossos pontos de venda, o respeito aos direitos humanos, assim como a 
garantia de bem-estar e qualidade de vida para os colaboradores e seus familiares, na promo-
ção do desenvolvimento profissional e na possibilidade de construir uma carreira acelerada 
na empresa. A empresa, cumprindo o seu propósito de cuidar das pessoas, oferece a oportuni-
dade do primeiro emprego formal para cerca de 50% dos seus colaboradores, incentivamos a 
buscarem seus sonhos, a buscar a educação superior, comprar seu carro e a casa própria. 

“Ser reconhecido com o Troféu Bronze nos encheu de orgulho, mostrando que estamos no 
caminho certo na construção de um mundo melhor para as pessoas. Participar dos fóruns e 
eventos, responder o questionário do prêmio e as demais ações da ONU, têm nos ajudado e 
norteado nossas ações no âmbito interno e externo, através de programas que atendem 
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mulheres em comunidades carentes, como nosso Programa de Oficina de Costura Mais Renda, que oferece 
cursos de costura sob medida em comunidades carentes aproveitando insumos que seriam descartados e 
promovendo uma economia circular. “

Consciente
Construtora

Menção 
Honrosa

O programa acontece trimestralmente, no formato de roda de conversa, e visa uma releitura do empoderamento 
feminino trazendo força, mas também ternura nas discussões reflexivas, tendo por objetivo principal inspirar e 
despertar autorreflexão, autoconsciência, autovalorização e autonomia da mulher para que conquistem seu lugar no 
mundo.

Além disso, a proposta é estimular a ressignificação da forma como se enxergam e se posicionam diante de seus 
relacionamentos, de suas escolhas, a fim de que prossigam convictas do seu valor e da sua própria responsabilidade na 
arte de viver plenamente.

Em 2018, a Consciente Construtora, através do departamento de Responsabilidade Socioambiental, iniciou o 
Programa EMPODERA, com o objetivo de criar um espaço de fala e de escuta respeitosa e de não julgamento para as 
mulheres da empresa.

A Consciente se orgulha de promover projetos com princípios de empoderamento e de ser uma empresa que iniciou 
a jornada da equidade, que precisa evoluir sempre. O Prêmio WEPs chancela o quanto prezamos pela cultura de 
gênero, mas sobretudo, pela valorização das mulheres em nosso ambiente de trabalho. 

O projeto Donas da Rua nasceu de um olhar sobre a história da Mauricio de Sousa Produções. No início do 
trabalho de Mauricio de Sousa, já existiam Bidu, Franjinha, Cebolinha e nenhuma personagem menina. 
Mauricio percebeu que poderia se inspirar nas filhas. Em 1963, Mônica estreou na tirinha do Cebolinha, forte, 
decidida, dona da rua. A MSP acompanha as temáticas discutidas pela sociedade, entre elas a demanda por 
maior igualdade de gênero. No dia 8 de março de 2016, nos tornamos signatários dos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres. O contato com a ONU Mulheres nos deu mais instrumentos para trabalhar-
mos esses temas, engajando a alta liderança, nosso público e também nossos colaboradores. Uma das primei-
ras ações dentro do projeto foi um workshop com a ONU Mulheres para nossos roteiristas e lideranças. A partir 
daí o tema passou a ter ainda mais atenção em nossos conteúdos. Lançamos o site do projeto (www.turmada-
monica.com.br/donasdarua), com vídeos, HQs e material para download. Criamos a exposição Donas da Rua 
da História, em que as personagens retratam figuras femininas nas artes, ciências e esportes. Outro pilar 
dentro do projeto é o estímulo ao esporte, pois as meninas tendem a abandonar as atividades físicas na puber-
dade em taxa muito mais alta que os meninos, deixando de desenvolver habilidades como liderança, trabalho 
de equipe e resiliência. Em 2020, teremos a sexta edição do Soccer Camp Donas da Rua, em parceria com o 
Pelado Real. Em 2017, a MSP Ao Vivo realizou a Corrida Donas da Rua, evento em que foi lançada a personagem 
Milena, uma garotinha negra cheia de autoestima que veio ampliar a representatividade dentro da Turma da 
Mônica. Em 2019, a personagem estreou nos quadrinhos, com repercussão amplamente positiva.

Maurício
de Souza
Produções

Menção 
Honrosa
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Categoria Empresas de Pequeno Porte

- 4ª Estação ESTILO PROFISSIONAL 

O time da CKZ Diversidade busca fazer a diferença na vida de meninas em situação de desigualdade social. 

O propósito do projeto era de fortalecer e empoderar 20 meninas, entre 15 e 19 anos, da ETEC – Escola Técnica 
de Pirituba para que elas se sentissem mais preparadas para enfrentarem o mercado de trabalho.

Para atingir o objetivo do projeto, desenhamos 5 estações, e as meninas passavam por todas as estações com 
os(as) colaboradores(as) e alguns clientes da CKZ Diversidade:

Fundamentado no Princípio 6 dos WEPs – Princípios de Empoderamento das mulheres, o time da CKZ 
Diversidade desenvolveu em 2019 o projeto “SEJA A PROTAGONISTA DA SUA CARREIRA” e demos o exemplo por 
meio de uma ação social do quanto acreditamos no empoderamento e na valorização da igualdade de gênero.

- 1ª Estação CURRICULUM
- 2ª Estação ENTREVISTA
- 3ª Estação AUTOESTIMA 

- 5ª Estação PALESTRA EMPODERAMENTO FEMININO

No final do projeto, obtivemos depoimentos das meninas participantes, o que nos fez perceber o quanto 
este projeto foi transformador na vida delas e de todos(as) colaboradores(as) da CKZ Diversidade. 

Acreditamos que quando uma mulher consegue independência financeira, ela não muda só a realidade de 
sua família, mas também de toda sua comunidade, por estarem mais próximas do conceito de colaboração.

A Rede Mulher Empreendedora, primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil, 
existe há 10 anos com o objetivo de estimular a atitude empreendedora e promover a autonomia financeira e 
poder de decisão de mulheres sobre suas vidas e seus negócios.

Atualmente, a Rede atua em todo Brasil, contando com mais de 790 mulheres que organizam eventos, dão 
mentorias e capacitações gratuitas para apoiar mais de 500 mil empreendedoras ou pessoas que queiram 
empreender e desenvolver melhor seu negócio. Destacamos o Café com Empreendedoras, que acontece 
mensalmente em diversos municípios do país, e o Fórum Empreendedoras, evento anual que em 2019 recebeu 
5.100 inscrições.

O reconhecimento do Prêmio Weps é fundamental para sabermos que estamos no caminho certo, impac-
tando a vida de mulheres de todo Brasil e contribuindo para a erradicação da diferença entre os gêneros no 
mundo dos negócios. A RME acredita que uma sociedade justa é aquela que promove a equidade de gênero em 
todos os ambientes e por isso também atua para que obstáculos se tornem oportunidades, estimulando o 
potencial da mulher para que sua vontade de mudar sua realidade seja cada vez mais possível.

Para uma atuação mais voltada para o social, em 2017 foi criado o Instituto Rede Mulher Empreendedora 
(IRME), focado na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Segundo 
pesquisa realizada pelo Instituto em 2019, empreender é uma atividade solitária repleta de desafios, insegu-
ranças e dificuldades, por isso capacitações técnicas e comportamentais são essenciais para superar obstáculos 
comuns a essa trajetória.

CKZ

Prata

Prata

RME

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  85ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  84



Belabs

Bronze

A nossa adesão aos WEPs vai muito além da participação e 
o reconhecimento recebido pelo Prêmio Weps Brasil, que é 
muito significante e encorajador. Muito mais que isso foi 
toda a preparação e ações realizadas e divulgadas de um 
trabalho voltado para a Igualdade de Gênero, com vistas a 
toda a cadeia que envolve nosso negócio. Dentro e fora da 
empresa estamos nos organizando de forma mais estrutura-
da para avançar na diversidade com vistas a Igualdade de 
Gênero contribuindo com a mudança cultural para ambiente 
mais sustentável.

Consideramos o Prêmio WEPs Brasil uma excelente 
ferramenta de estímulos às empresas na realização de 
iniciativas rumo a um Brasil 50/50.

O comprometimento com a equidade de gênero é um 
importante ativo da BELABs, pois somos uma Star-Up que 
também promove o empreendedorismo feminino, contando 
com 80% de mulheres na composição do quadro social e de 
pessoal da Empresa.

O que mais nos motiva, não é falar de diversidade ou de equidade, o que mais 
nos motiva é fazer pra que esses números sejam decentes e sejam motivo de 
orgulho pra nossa terra. O que nos motiva é mostrar práticas e atitudes que são 
transformadoras.

Somar as expertises em tantas ações, principalmente na inclusão das 
mulheres egressas do sistema prisional, resultados que tivemos de jovens 
chegando analfabetas na nossa empresa e hoje atuando orgulhosamente como 
enfermeiras nos hospitais públicos e privados do nosso estado. Todos os resulta-
dos que obtivemos ao longo dos anos foram mostrados por meio de um  processo 
bem estruturado atendendo as regras do prêmio WEPs.

Ninguém trabalha pra receber prêmios, nem todo prêmio tem valor, mas, 
um prêmio com processos, com avaliação, com referenciais comparativos 
atualizados, e principalmente com sugestões de melhorias, motiva quem já está 
fazendo e outros que podem começar a fazer, ainda melhor do que os que estão 
fazendo. 

Que venha o prêmio WEPs 2020!

Nossa empresa se fortaleceu com o prêmio e estamos divulgando para 
mostrar que a ONU é acessível, sendo um orientador de boas práticas.

Julietto

Bronze
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Multi
Centro de
Educação

Bronze

“Para nós da MULTI foi um grande presente e um agente motivador, por ser reconhecida ao lado de grandes 
empresas, o que é realmente fantástico é nos tornamos  uma referência de pequena empresa  que na sua gestão 
agrega a sustentabilidade com iniciativas de emprego justo, das condições de trabalho essenciais e promisso-
ras e da erradicação da desigualdade da mulher não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade, 
com vistas a construção e manutenção de uma sociedade plena.”

A MULTI Centro de Educação e Formação Profissional é uma empresa jovem que conta com uma cultura 
humana e preocupada com a formação profissional e o desenvolvimento pessoal de seus alunos e clientes. A  
MULTI conta com três áreas de atuação: cursos profissionalizantes, consultoria e desenvolvimento em DHO e 
suporte para ferramenta de Assessment Extended DISC. A sócia majoritária é uma mulher profissional da área 
de educação/ gestão corporativa e que concebeu a cultura da MULTI dentro de 4 ODS . São elas:  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todas e todos.

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todas e todos; 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e; 

Em 2019 (apenas três anos após sua fundação) A MULTI recebe o Prêmio WEP’s Brasil na categoria Bronze – 
Pequenas Empresas. 

 Desde 2017 a MULTI financia um Projeto Social para jovens estudantes da rede estadual de ensino em 
Curitiba – PR, voltado para a Formação e Primeiro Emprego. O Prêmio WEPs certamente fortalece essa bandeira 
e contribui para a continuidade da gestão social sustentável. 

A Raízes Desenvolvimento Sustentável é uma empresa social que nasceu do 
sonho de mulheres em contribuir para o empoderamento de comunidades tradicio-
nais e preservação dos patrimônios brasileiros. Por sua gênese e força feminina 
especializou-se em questões de equidade e, além de ter 90% de sua equipe feminina, 
atende a um público beneficiário majoritariamente de mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

Tendo como cliente grandes empresas, institutos e fundações, a Raízes desen-
volve desde 2006 projetos estruturantes para geração de renda e autonomia de 
mulheres com ativos do território como o turismo, artesanato, gastronomia, 
agroecologia e cultura. Além dos projetos dos clientes, desenvolve projetos próprios 

Raizes 
Desenvolvimento
Sustentável

Bronze
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A premiação no WEPs ajuda a fortalecer o propósito que guia a Raízes e comunicar ao público em geral sobre 
os princípios do empoderamento das mulheres nas empresas. Como parte do Movimento Mulheres B, grupo 
de lideranças femininas no movimento de empresas B global, a Raízes acredita que ações de estruturação e 
fortalecimento da equidade de gênero são importantes não só para as mulheres, mas para uma sociedade mais 
equilibrada e leve.

como o Dona do Meu Fluxo, uma ação em pareceria com a Korui Ciclos de Vida com a realização de workshops 
de empoderamento feminino e doação de coletores menstruais a lugares com pouco acesso.

O processo de adesão aos WEPs nos ajudou a oficializar algumas políticas e práticas que já aconteciam na 
organização e a deixar claro esse compromisso para o mundo. Já a devolutiva da equipe do prêmio é um plano de 
ação para aprimorar nossos processos, a fim de potencializar a atuação da Think Eva pela igualdade de gênero.

Para a Think Eva foi muito positivo assinar o WEPs e também participar do Prêmio WEPs. 

Ambos os momentos foram um importante reconhecimento para uma organização de pequeno porte, que 
tem como missão gerar impacto positivo na vida das mulheres dentro das empresas e por meio delas. 

O impacto é gerado a partir da criação de projetos customizados com estratégia de comunicação, educação e 
de transformação da cultura interna e influenciando a cultura externa. O nosso objetivo é cada vez mais 
potencializar e expandir as mudanças significativas que já vem acontecendo nas empresas em que a Think Eva 
atua e, sermos agentes de mudança desse sistema, refletindo nossas crenças e valores.

Think Eva
Bronze

Chef Business
Menção 
Honrosa

Para a próxima edição do Prêmio já viabilizamos novas ações que contribuirão com este fim, além de 
estarmos mais envolvidos, semeando este conceito entre nossos clientes, fornecedores, parceiros e toda a 
comunidade.

O Prêmio WEPs Brasil 2019 incentivou nossa empresa a olhar ainda mais profundamente para a importân-
cia da equidade, não apenas da equidade de gênero, e sim em todo o seu contexto (cor, credo, opção sexual, 
classe social) em nosso ambiente corporativo. 

Através do nosso código de conduta já éramos uma empresa comprometida com a inclusão social, pudemos 
trazer inovações para nossos processos, como dinâmicas e treinamentos, melhorando assim a cultura corpora-
tiva para que seja cada dia mais inerente à nossa empresa. 

Trouxemos uma aplicação holística deste conceito, de forma que passamos a olhar o profissional “mulher” 
um agente de transformação, contribuindo muito mais com a nossa empresa e sociedade, notadamente 
quando amparada e valorizada pelo seu empregador. 

Para uma empresa de pequeno porte como a Chef Business, participar e chegar a final de tão importante 
premiação já motivo de honra.

Honra ao mérito! Mérito de sermos íntegros no que fazemos e falamos, íntegros com nossas responsabilida-
des, com nossos clientes, fornecedores e , sobretudo, com o nosso capital humano, bem maior de nossa 
empresa.

O prêmio nos incentivou a darmos maior atenção às responsabilidades e conduta perante o desenvolvimen-
to de nossos profissionais.

ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  91ANUÁRIO PRÊMIOWEPS  90



Kümpania
di Carmem

Menção 
Honrosa

A KC Produções desde 2006 pratica ações alinhadas aos WEPs. Iniciamos nossa experiência com o WEPs em 
2014 e desde então, através das avaliações e dos Relatórios devolutivos, nosso crescimento tem sido de forma 
mais ordenada, consciente e muito mais participativo junto às comunidades as quais a empresa está inserida. Já 
recebemos por 3 anos o Certificado de Finalista e 2 menções honrosas.

A Perguntar Fixar ú uma pequena empresa que desenvolve projetos importantes para as minorias, com divulga-
ção de temas para valorizar as mulheres, sendo reconhecidas por varias instituições.

“Para nós da Pergunta Fixar foi uma experiência maravilhosa e inesquecível. Primeiro por saber da existência do 
Prêmio, depois por decidirmos nos inscrever para participar da experiência no WEPs. A visita das avaliadoras foi 
muito importante e significativa pela troca de conhecimento e o entendimento do nosso negócio. Ficamos tão felizes 
ao sermos reconhecidos, que ganhar a Menção Honrosa, nos motiva a avançar na questão da equidade de gênero e, 
além disso, difundir entre nossos pares a importância, a necessidade e a urgência de continuar essa caminhada. O 
Prêmio WEPs é aquele reconhecimento que determina nosso valor. Sigamos juntas.”

Pergunta
Fixar

Menção 
Honrosa
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A Talenttare tem iniciativas consistentes que atendem os WEPs nos princípios “2” e  “6”. Destaca-se no 
princípio “1” o comprometimento das lideranças da empresa na valorização das mulheres e no seu desenvolvi-
mento Profissional. É uma empresa 100% feminina, o que a distingue no mercado local.

A empresa é parceira do Projeto Salto – que tem por objetivo divulgação do perfil de mulheres que se 
destacaram na carreira profissional e pessoal e que participam de projetos sociais.

Talenttare Conteúdo 
e Criatividade Ltda.

Menção 
Honrosa



Representantes das empresas finalistas Premio WEPs Brasil2019



Tania Macriani

Paula Minetto D.

Roberta Nunes Barbosa

Maria José Tonelli

Yara Prates Kenappe

Marcia Varotto

Renata F. Cunha

Nárila Paola Sirino

Maria Gabriela Eiras A.

Mary Stela Kloster
Nádia de Menezes P.Rampi

Karina Leyser Cordeiro

Marcia Moraes

Vera Regina Meinhard

Ligia Fabris Campos

Margaret Groff

Simone Bianche

Patricia Rabello

Julia Rosemberg

Vitoria Teixeira Alves

Avaliadores 
Voluntárias(os)

Claudia Cavalcante
Cláudia Sabrina Ritter

Andressa Ramos dos Santos

Cristina Machado
Eduardo Espínola
Giselle Santos

Alice Oleto

Isabella Barros
Josiane Cotrim Macieira

Adriana Camargo

André Luiz Marques da Silva

Programa Ganha-Ganha: Igualdade de gênero significa bons negócios 
no Brasil – uma parceria entre ONU Mulheres, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a União Europeia (EU), financiado 
pela União Europeia

Adriana Carvalho e Esther Senso Ruiz 

Realização

Programa Ganha-Ganha: Igualdade de gênero significa bons negócios
Coordenação Geral 

Comissão 
Organizadora

Coordenação
Margaret Groff

Comissão Técnica
Margaret Groff
Claudia Ritter

Andre Luiz Marques 

Andre Luiz Marques 
Ana Carolina Ferraz Aidar 

Suporte Técnico
Thayse Luchetta
Michelle Stoll
Josiane Cotrim Macieria

Mídias e Evento

Bliv Media Group

Divulgação
e Produção de

Campanha de Divulgação

Produtora de Vídeo 

Gustavo Dantas / ONU 
Mulheres

Cerimônia de Premiação

Tape it Easy Brand Immersion

Tania Fioratti

Crédito fotos: 

Luciana Lima - Grupo Mulheres 

Jaqueline Saad - Diretora 

de Relações Corporativa FDC

Auditoria Externa

Ana Claudia Carletto 

Projetos - OIT

Executiva da Câmara de Comercio 

do Brasil, Núcleo Curitiba Paraná

de Juizes

de Políticas p/as Mulheres de SP

Ana Carolina Querino 

Banca 

da ONU Mulheres
Representante Interina 

Secretaria Executiva Adjunta 

França-Brasil (RJ)

Marina Spinola – Diretora 

Paula Fonseca – Oficial de 

J. F. GRANJA Contabilidade S/S
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Os textos e fotos das Vencedoras do Prêmio WEPs Brasil – ciclo 2016 – foram depoimentos fornecidos 
e autorizados pelas próprias empresas, sendo de sua inteira responsabilidade. 




