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Por que precisamos avançar?

Todas as mulheres  
deveriam ser capazes  

de ambicionar,  
acreditar e alcançar”  

Professional Women’s Network

12 trilhões de dólares ou o 
equivalente a seis brasis1. Esse 
é o valor estimado que seria 
adicionado à economia global 
se o mundo vivesse em uma so-
ciedade com igualdade de gê-
neros2. Esse ganho está longe 
de ser alcançado.  Embora sete 
em cada dez CEOs tenham 

1 O PIB do Brasil em 2016 foi de cerca de U$ 2 trilhões 
2 Fonte: Harvard Business Review March 2016 ‘Why gender balance can’t wait’
3 Fontes: Credit Suisse 2015 ‘Women on boards’ e  World Economic Forum 2016 ‘Gender Gap Report’

afirmado que a igualdade de 
gêneros é uma de suas priori-
dades, sabe-se que o ritmo da 
mudança desacelerou nos úl-
timos anos. Assustadores 169 
anos seriam necessários para 
fechar completamente essa la-
cuna econômica. Christine La-
garde, diretora geral do FMI, 
já disse que os avanços nesse 
sentido estagnaram. 

Pode escolher a pesqui-
sa. Uma após a outra indi-
ca que todos sairiam ga-
nhando se, em vez de parte, 
o mundo usasse 100% dos 
talentos disponíveis - ho-

mens e mulheres dispostos  
a contribuir para uma socie-
dade melhor. Se a questão 
fosse apenas econômica, esta-
ríamos falando de maior per-
formance financeira, maior 
base de consumidores, deci-
sões empresariais de maior 
qualidade, mais talentos dis-
poníveis e, provavelmente, 
mais inovação3. As mulheres 
já são a maioria dos trabalha-
dores qualificados em dezenas 

de países pesquisados, mas em 
apenas quatro são a maioria 
dos líderes das empresas. As 
mulheres tomam 80% das de-
cisões de consumo, mas não 
participam das decisões sobre 
quais produtos serão coloca-
dos nas prateleiras.

É preciso mudar essa histó-
ria. E você pode fazer a sua par-
te. Hoje. Já. E a Professional 
Women’s Network São Paulo 
quer apoiar sua iniciativa. 

O que é liderança  balanceada de gêneros?

Vivemos num mundo 
complexo, volátil, ambíguo 
e incerto - palavras cujas 
iniciais formam o conheci-
do acrônimo VUCA. Nos-
so dia-a-dia requer decisões 
com múltiplos fatores, com 
altas taxas de mudança, fal-
ta de clareza sobre o presen-
tes e sobre o futuro. As mu-
lheres já possuem a maioria 
das competências exigidas 
dos novos líderes, mas não 
há mulheres suficientes em 
posições de liderança (veja 

Liderança equilibrada  
em termos de gênero: uma 
vantagem competitiva
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Feminine Leadreship Model TM, Leading Gracefully:  
A woman’s Guide to Confident, Authentic and 
Effective Leadership By Monique Tallon

Dell
Realce
R$ 7,4 trilhões é o PIB Brasil 2020. Qual o dia da cotação do dólar fecharemos o cálculo? 31/12/2020?

Dell
Nota
O PIB do Brasil em 2020, foi de R$ 7,4 trilhões. No último trimestre divulgado (4º trimestre de 2020), o valor foi de R$ 2 003,5 bilhões.Fonte:  https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php

Dell
Realce

Dell
Nota
Qual a base desse número?

Dell
Nota
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grafia internacional, mencio-
nadas ao longo do texto ou em 
notas de rodapé.  

Para quem é este manual? 

Este manual foi produzi-
do pela PWN-SP para apoiar 
pessoas e empresas que dese-
jam trabalhar em nome da li-
derança balanceada de gêne-
ros. Estão compiladas aqui as 
melhores práticas que encon-
tramos em empresas que são 
benchmark no tema, como 
GE, KPMG e Accor. Inclui 
também pesquisas em biblio-

“O equilíbrio de gênero  
é um imperativo de negócios,  
um impulso que une líderes  
progressistas e orientados  

para o futuro em uma causa  
comum: o desempenho e a  

sustentabilidade de seus negócios.”  
Aviva Wittenberg-Cox,  

CEO 20-first

“A Unilever trabalha para 
continuar a ser uma empresa 

equilibrada em termos de gênero, 
que proporciona oportunidades 
iguais para homens e mulheres.”  

Paul Polman,  
CEO Unilever

 “O equilíbrio de gênero  
é o cerne do que defendemos na 
Sodexo... Ao explorar todo o 

potencial de homens e mulheres, a 
Sodexo é mais forte, mais inovadora 
e atende melhor seus 75 milhões de 
consumidores em todo o mundo”.

Michel Landel,  
CEO Sodexo

quadro), já que os homens 
controlam 80% dos cargos 
executivos. O equilíbrio de 
gêneros é imperativo nas or-
ganizações4  que querem ven-
cer nesse novo 
mundo. 

4 Mercer_2016 - Radically new leadership - building sustainable gender balanced leadership

Como construir um equilíbrio sustentável de gênero

Estratégia  
organizacional

Para construir 
igualdade de 
gêneros, comece 
do topo: atribua 
responsabilida-
des e mensure  
os resultados

cUltUras  
DE lUgarEs  
DE traBalHo

concentre-se 
em mudar a 
mentalidade, 
para que 
mulheres 
e homens 
tenham as 
mesmas 
oportunidades

contrataçÃo  
E ProMoçÕEs

treine os 
supervisores 
e gerentes 
para eliminar 
preconceitos 
na contratação 
e promoção de 
mulheres

PlanEJaMEnto 
Da Força DE 
traBalHo

integre dados 
de gênero em 
processos de 
negócios para 
identificar 
prioridades  
de ação

inoVaçÃo

repense as 
descrições 
dos papéis e 
funções, para 
focar onde as 
mulheres (e 
os homens) 
podem agregar 
mais valor

Como construir um equilíbrio 
sustentável de gênero? 

Para a Mercer Consulting, 
que é parceira global da PWN, 
inclusive no capítulo  São Paulo, 
a liderança equilibrada começa 
com uma decisão estratégica da 
organização. Sem o apoio da li-
derança, pouco ou nada será al-
cançado. Essa mudança requer 
também uma nova cultura no 
ambiente de trabalho, o fim dos 

preconceitos nas contratações e 
promoções, e métricas que per-
mitam enxergar as diferenças 
e adotar um plano de ação. A 
Mercer recomenda ainda que 
sejam revistas as descrições de 
cargos para permitir que ho-
mens e mulheres ocupem as 
posições onde podem agregar 
maior valor. 

Mulheres tomam 80% das 
decisões de consumo, mas 

não participam das decisões 
sobre quais produtos serão 

colocados à venda.”

Dell
Nota
https://vocesa.abril.com.br/blog/armando-lourenzo/por-que-ainda-temos-poucas-mulheres-na-lideranca/ Em relação aos cargos de liderança nas empresas, as desigualdades persistem. De acordo com o Ministério da Economia, as mulheres detêm 42,4% das funções de gerência, 13,9% de diretoria e 27,3% de superintendência. Ou seja, quanto mais alto o nível dentro de uma companhia, menos elas estão presentes.

Dell
Nota
Vamos atualizar essa parte com outros relatos? A PWN entrevista CEOs de companhias aleatoriamente, ou há um grupo de empresas que participam do projeto?

Dell
Nota
Podemos pedir novos insights e pesquisas para a Mercer?https://www.mercer.com.br/#
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As melhores práticas para  
a liderança balanceada

Por onde você pode começar?

Sabemos que ter uma liderança balanceada não é uma 
tarefa fácil, exige esforço pessoal, dedicação e mui-
ta persistência. Entendemos, porém, que é possível 

mudar pois há um número cada vez maior de empresas 
que vêm trabalhando ativamente para diminuir as dis-
paridades entre os gêneros. Conversamos com algumas 
delas  para ajudar empresas que estão iniciando essa jor-
nada.  Apresentamos, a seguir, as melhores práticas que 
encontramos nas visitas de benchmarking.

1   Avalie o momento da 
empresa. Um estudo  

da consultoria 20-First, lide-
rada por Avivah Wittemberg 
Cox, fundadora da Global 

PWN, estabelece seis estágios 
onde as empresas podem es-
tar, dependendo do número 
de mulheres que se reportam 
diretamente ao CEO: 

Adormecida 
(Asleep) 
0% Mulheres
100% Homens

Ficando esperta 
(Starting Smart)  
15% Mulheres  
em funções  
operacionais
85% Homens

Simbólica 
(Token)  
15% Mulheres  
no staff ou  
funções de apoio
85% Homens

2
 Conheça os gaps – 
Sem saber onde você 

está é impossível saber para 
onde ir, já ensinava o escritor 

Lewis Carroll em Alice no País 
das Maravilhas. Qual é a real 
situação da empresa quando se 
trata de liderança balanceada de 

Mulheres que reportam ao CEO (em % mínimo)
 Homens     Mulheres

Equilibrada 
(Balanced)   

40% Mulheres
60% Homens

Possui massa crítica 
(Critical Mass)  
 25% Mulheres

75% Homens 

Avançando 
(Progressing) 
24% Mulheres
76% Homens 

Dell
Nota
Esse manual entrará nas empresas através dos RHs? Creio que as práticas aqui apresentadas necessariamente precisam do apoio do RH para validação e oficialização, já que mexem com a cultura e clima organizacionais. Um direcionamento do material, talvez, possa trazer mais apoio e efetividade à causa dentro das empresas.



área “Publications”: www.pwn-
saopaulo.net. Diversos estudos 
mostram que o tema está entre 
as principais prioridades estraté-
gicas dos CEOs. Ou seja, muitos 
podem estar apenas esperando 
que você tome a iniciativa.  

5 Defina um  programa 
de transformação – O 

plano de ação deve abranger todos 
os aspectos do negócio. Entre ou-
tras ações, considere as seguintes:

 Treinamentos para ges-
tores sobre temas como  
liderança balanceada  e un-
conscious bias - preconceitos 
inconscientes que aparecem, por 
exemplo, na linguagem corporal 
e falada, que fazem  com que as 
mulheres se sintam excluídas.  

gêneros? Em quais áreas, depar-
tamentos e unidades de negó-
cios estão as principais diferen-
ças? Em qual nível hierárquico? 
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É possível identificar problemas 
no recrutamento, na retenção 
ou na promoção? Temos quatro 
sugestões para você:

Faça  entrevistas de desligamento 
com as mulheres que estão de saída. 

Elabore uma lista de perguntas e  
peça ajuda ao RH para respondê-las.

Fale ainda com os homens para 
conhecer e entender a visão deles. 

3
Mobilize uma força 
tarefa - Para levantar 

e analisar os dados, estabelecer 
as estratégias e iniciar a im-
plantação, selecione uma equi-
pe de trabalho com represen-
tantes locais de diferentes 
áreas  (incluindo representan-
tes da Operações, de Recursos 
Humanos e de Comunicação). 

Esse time precisa ter poder de 
decisão e capacidade de influen-
ciar os stakeholders. E a abor-
dagem do trabalho deve ser es-
tratégica: identificar os desafios, 
planos de ação, responsabilida-
des, métricas e análise do im-
pacto (KPIs). O time deve ser 
liderado preferencialmente por 
um homem pois a maioria mas-

culina compra melhor a causa 
quando apresentada por um 
homem6.  Aliás, esse comitê de 
mudanças não precisa ser mui-
to grande, mas a sugestão é que 
tenha pelo menos três homens.

4 Conquiste o CEO – O 
engajamento ativo das 

principais lideranças é um fator 
crítico para o sucesso da inicia-
tiva. Elabore um business case 
para vender a proposta e provo-
car as mudanças desejadas.  
Apresente a situação atual e ex-
plique porque é preciso cami-
nhar para um modelo de lide-
rança balanceada. Se os dados 
deste Manual não forem sufi-
cientes, você encontra muitos 
outros na plataforma da PWN, 

Entreviste também as 
funcionárias ativas para entender 
quais são suas dificuldades.

6 Fonte: 20-first 7steps to leading a gender balanced business 2014 - Harvard Business School Publishing

Dell
Nota
Como não se estabeleceu o número de integrantes do comitê, sugiro, ao invés de colocar número (3 homens), estabelecer um percentual (30% de homens).

Dell
Nota
Entendo que as entrevistas de desligamento devem ser feitas com todos os funcionários (tanto mulheres como homens). Nessa entrevista, talvez elaborar perguntas específicas sobre a igualdade de gênero dentro da empresa.

Dell
Nota
Não ficou muito claro, mas, talvez a citada lista de perguntas pode ser a apontada na sugestão acima, abordando o assunto de igualdade de gênero. Aqui a sugestão indica que o departamento do qual o funcionário desligado fazia parte elabora as perguntas e o RH aplica na entrevista de desligamento? É isso?

Dell
Nota
Nessa sugestão, creio que o "entrevistar as mulheres ativas" deve fazer parte de um programa/ação de igualdade de gênero desenvolvido previamente pela empresa, para contextualizar e fundamentar a razão das entrevistas.

Dell
Nota
Reitero o comentário do ponto acima. De que essas entrevistas com homens e mulheres da empresa devem fazer parte de um programa/ação para fomentar a igualdade de gênero.

Dell
Nota
Entendo que aqui a iniciativa de elaborar o business case deve ser tomada em conjunto com o RH antes de ser levado à alta direção, pois o RH é o guardião da cultura organizacional, e, também, o departamento que tem a penetração necessária em todas as áreas para disseminar a ideia e validá-la. Isso, além de evitar conflitos internos, puxa um importante aliado nessa luta.



 Mentoring e sponsors 
para mulheres - Muitas empre-
sas já têm programa de mento-
ring. Basta adaptá-lo para o seu 
projeto de transformação. Essa é 
uma prática necessária, mas não 
é suficiente. As mulheres preci-
sam de sponsors, preferencial-
mente homens que suportem e 
acompanhem o seu crescimen-
to e desenvolvimento.

 Apoio para mães e pais - 
Que tipo de apoio a sua empresa 
oferece para mães e pais antes, 
durante e depois do nascimento 
dos filhos?  Reavalie. Repense. 

 

6
 Mobilize agentes 
de mudança – Des-

cubra quem são os profissio-
nais, homens e mulheres, 
sensíveis à causa e que atua-
rão como agentes transforma-
dores nas unidades de negó-
cios, nas fábricas e nos 
escritórios.  Esses são os em-
baixadores da liderança ba-
lanceada de gênero. 

7
Comunique. Comu-
nique. Comunique – 

John Kotter, professor de 

Harvard e renomado guru, 
costuma dizer que 70% das 
iniciativas de mudança nas 
empresas fracassam. Ele enu-
mera oito causas para isso e 
uma das principais é a comu-
nicação. Ele diz que a mudan-
ça acontece quando o desejo 
de mudar é “comprado” pela 
maioria e que as pessoas con-
cordam em fazer sacrifícios 
hoje em nome de benefícios 
futuros, desde que acreditem 
que é possível chegar a uma 
situação melhor que hoje. 
Quanto de comunicação é ne-
cessária? Kotter recomenda 
que você faça uma lista de to-
dos os canais disponíveis e de 
todas as ações que considera 
importantes. Então, multipli-

que por dez. Enfim, comuni-
cação nunca é demais. Use 
todas as oportunidades para 
falar do tema e para treinar os 
líderes para praticarem o walk 
the talk - o discurso precisa es-
tar alinhado com a prática. 

8
Premie quem avan-
çar mais - Periodica-

mente, premie os progressos e 
os profissionais ou as áreas 
que mais se dedicaram ao 
tema. Deixe os outros saberem 
que essas ações são valorizadas 
pela empresa.  Faça um even-
to, divulgue nos canais inter-
nos, entregue troféus.

9
Passe o pires – O 
principal recurso desse 

projeto de transformação já 
existe: o seu trabalho voluntá-
rio e o  de outros colegas. Mas 
a experiência mostra que é 
importante ter um orçamen-
to, saber com quanto você po-
derá contar. Todas as empre-
sas que foram benchmark 
deste Manual disseram dispor 
de recursos para organizar 
eventos, preparar materiais, 
etc. Claro que é sempre pouco 
e insuficiente, mas onde bus-
car recursos? Onde for possí-
vel. E o melhor momento 
para reivindicar é o do plane-
jamento orçamentário para o 
ano seguinte. 

10
Defina objetivos al-
cançáveis – Com base 

no estágio atual, aonde se 
quer chegar no primeiro, se-
gundo e terceiro anos? Defina 
e acompanhe, com métricas 
objetivas e mensuráveis. E, 
claro, comunique esses objeti-
vos e o andamento deles. 
Nas empresas em que conver-
samos, encontramos, entre ou-
tros, os seguintes KPIs (sigla 
em inglês para Key Performance 
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Dell
Nota
Entendo que os pontos A,B e C somente podem ser desenvolvidos com o apoio corporativo. Ou seja: é necessário que o RH esteja envolvido para que o programa/ação se torne oficial e demonstre que é direcionado/a à empresa como um todo, e não se trata de apenas iniciativa de alguns. Assim, o movimento se torna oficial e conta com a participação até daqueles que, de início, não abraçam 100% a ideia, mas que com o tempo e consolidação da cultura de igualdade de gênero, passarão a aderir naturalmente.

Dell
Nota
Sugiro que, para não parecer um movimento revolucionário, esteja de acordo com as regras da empresa.

Dell
Nota
Para "vender" ideias dentro da empresa, é imprescindível ter o apoio e anuência do RH.

Dell
Nota
A iniciativa deve virar ou fazer parte de um projeto, pois assim terá etapas de desenvolvimento e objetivos ao final, bem como a previsão de manutenção cíclica.
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tal e é importante ter profissionais 
da área no grupo de mobilização, 
mas, preferencialmente, eles não 
devem liderar os trabalhos. 
• “Clube da Luluzinha” - A mu-
dança sustentável só é possível 
com o envolvimento dos homens. 
Envolva-os nos grupos de traba-
lho, leve-os para palestras e reu-
niões. Cuidado com o que você 
comunica pois pode passar men-
sagens distorcidas. Dê ao projeto, 
por exemplo, um nome que reme-
ta à liderança balanceada em vez 
de “mulheres na liderança.” 
• “Muita conversa e pouca ação”. 
Um risco desse programa de mu-
danças é o de ficarmos fazendo 
muitos eventos em vez de traba-
lhar de forma estratégica. Uma 
conversa franca com o CEO pode 
render muito mais.
•  “Não ter objetivos traçados”. 
Quando não está definido aonde 
se quer chegar, é difícil alcançar os 
progressos e definir novas ações.

13 Chame a PWN SP – 
Consulte a diretoria da 

PWN-SP sobre a possibilidade 
de uma conversa pessoal com a 
liderança da sua empresa. 

Indicator) que podem ajudar 
você a começar. Porcentagem:
4 de mulheres por departamento;
4 de mulheres em cargos de lide-
rança ou que se reportam ao CEO;
4 de mulheres que se desligam 
da empresa  ano a ano;
4 de mulheres/homens que par-
ticipam dos projetos de equidade. 

11
Crie ações concre-
tas para alcançar 

os objetivos propostos. 
Defina planos de carreira para 
as mulheres que demonstram 
interesse em crescer na em-
presa. Incentive conversas so-
bre crescimento entre as equi-
pes.  Não deixe de formalizar 
essas conversas e interesses.

12
Para evitar erros – 
As empresas que já 

avançaram neste tema tive-
ram alguns aprendizados que 
valem a pena compartilhar:

• “É assunto de RH”  - Posicionar 
o tema como assunto apenas de 
Recursos Humanos é fatal pois 
não obterá a adesão das outras 
áreas. O apoio de RH é fundamen-

 Manual PWN melhores práticas 14



Em nome da liderança balanceada
A PWN-SP tem a missão de promover, influenciar e apoiar o de-
senvolvimento das mulheres por meio do debate, desenvolvimento 
profissional, mentoring e networking. A entidade, uma organi-
zação sem fins lucrativos, foi lançada em 2014 como parte da 
Global PWN, criada em Paris em 2003 e que hoje atua em 28 
cidades, com 3.500 membros de 90 nacionalidades.
A meta da PWN é atrair como membros 1/3 de mulheres em 
cargos de coordenação e gerência júnior, 1/3 de gerentes de 
nível médio e 1/3 de diretoras e presidentes.

http://pwnsaopaulo.net

cristina aiach Weiss, diretora de rH do Deutsche Bank, fala em evento promovido pela PWn




