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O PROGRAMA

Projetado para impulsionar ações em apoio
dos ODS 5.5, que exige à participação
plena das mulheres e à igualdade de 
oportunidades de liderança até 2030

Foco inicial nos conselhos de 
administração e níveis executivos executive 
management

Apoia a implementação dos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres (WEPs)

Target Gender Equality é uma Iniciativa de 
Impacto Global (GII) que convida e apoia as 
empresas em estabelecer metas ambiciosas
para a representação e liderança das 
mulheres nos negócios.



EMPRESAS PARTICIPANTES
A primeira edição do programa contou com a participação das seguintes empresas:



ABORDAGEM METODOLÓGICA
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A Ação Adaptativa, baseada no trabalho de Glenda Eoyang, serviu como fio condutor para o projeto, 
partindo do levantamento e interpretação de informações e pontos de vista de dentro de cada empresa, 
para então definir ações adequadas para atuar na questão de gênero.

Levantamento de 
informações e identificação 
de padrões de estruturas e 

valores
.I

Reflexão conjunta e 
interpretação das informações 
coletadas para indicar alavancas 
e caminhos possíveis

II.

Definição e implementação de 
ações com base nas informações
coletadas e sua interpretação

III.



FLUXO DE TRABALHO
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O processo se desdobrou em 6 macro etapas, conforme apresentado na figura abaixo. 
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CRONOGRAMA
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E2: Diagnóstico

E3: Interpretação

E4: Visualização

E5: Implementação

E6: Evolução

E1: Iniciação 

O programa teve duração de 11 meses, conforme detalhado abaixo: 





O foco na Fase 1 foi integrar os participantes , apresentar o programa e a ferramenta de Análise de
Lacunas.
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Objetivos e 
Detalhamento do 

Programa. 
Integração entre 

participantes

Webinar de Abertura
(30/06)

Apresentação da 
Ferramenta de 

Analise de Lacunas

Webinar GAP Analysis
(16/07)

ETAPA 1

Iniciação Diagnóstico Interpretação Visualização

Evolução

Implementação



ETAPA 2
diagnóstico



A fase 2 teve como objetivo coletar informações e mapear padrões entre as organizações.
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2.2 Investigação Interna
(agosto)

Na Etapa do 
Diagnóstico, a principal 
atividade executada foi 
o preenchimento da 
Ferramenta de Análise 
de Lacunas.

2.1 Preenchimento da 
Ferramenta de Análise

(agosto)

Investigação, 
observação e coleta de 
dados nas próprias 
organizações para 
captar padrões culturais 
atuais e explicitar 
narrativas.

Iniciação Diagnóstico Interpretação Visualização EvoluçãoImplementação

ETAPA 2



2.1 Resultados da Ferramenta de Análise de Lacunas

Das 15 empresas participantes do programa, tivemos o seguinte cenário:

Nível 
Principiante

Nível 
Aperfeiçoador

Nível 
Realizador

Nível 
Líder

19% 40%

40% 1%



2.1  Principais Desafios

Os principais desafios em comum entre as 
empresas participantes, identificados 
pela ferramenta foram: 

1. Empresas de propriedade de 

mulheres 

2. Desempenho de fornecedores 

quanto a igualdade de gênero 

3. Apoio aos pais e cuidadores 

4. Licença Paternidade

5. Desenvolvimento Profissional e 

Promoção 

6. EquilÍbrio entre Vida pessoal e 

trabalho

7. Licença Maternidade



Objetivo: colher diferentes histórias, narrativas e experiências com o 
intuito de ampliar a percepção sobre como essa questão de gênero 
impacta diferentes membros da empresa. 

Conversas Individuais

Criar espaços de 
Diálogo A partir das observações de cada membro do grupo estendido, 

refletir conjuntamente sobre os principais insights e aspectos
identificados. O que foi o mais surpreendente ou inesperado? O 
que essas informações oferecem de possibilidades de iniciativas? 

Jornada de 
Aprendizagem O objetivo dessa atividade era aumentar o nível de  percepção e 

consciência sobre as dinâmicas das relações entre os diferentes 
stakeholders  internos da organização no que diz respeito a
equidade de gênero. Participar de reuniões com uma postura de 
observador, buscando novas perspectivas. 

2.2 Investigação Interna

Três ações foram propostas para observação e coleta de dados nas próprias organizações:



Níveis de 
EnNa Etapa gajamento

2.2 Ampliação do Grupo do Projeto

As empresas também foram provocadas a ampliar o grupo de trabalho à frente do
programa para além dos 3 representantes oficiais. A sugestão foi compor um grupo
interno de 5 a 8 pessoas altamente comprometida para enriquecer as conversas e
próximas etapas. Dicas dadas para ampliar esse time:

❏ Buscar na organização pessoas que se conectam com o propósito do programa,
para além de seu papel ou responsabilidade institucional

❏ Incluir ativistas internos da causa, bem como pessoas que não tem tanta voz no
sistema atual.

❏ Garantir a diversidade – gênero, raça, idade, classe social, nível hierárquico, e
sobretudo, a diversidade de opiniões.



2.2 Registros dos Aprendizados

Que há diversas oportunidades de 
melhorias, especialmente, no que tange a 
centralização das informações. Por outro 
lado, o exercício também nos ajudou a 

perceber que possuímos diversas iniciativas 
bacanas que já acontecem, mas que não 

possuem a devida projeção interna.

Foi enviado para as empresas um formulário para registro dos principais aprendizados da 
Investigação Interna com as perguntas abaixo: 

A partir dessas atividades, quais foram os principais aspectos identificados com relação ao 
tema equidade de gênero na sua empresa?

O que foi o mais marcante, surpreendente ou inesperado?

O mais marcante foi perceber que, mesmo 
sem um alinhamento formal, as demais áreas 
da firma já possuem um olhar atento à pauta 

de gênero.

Cultura permissiva com comportamentos 
inadequados (tolerância a piadas e 

atitudes machistas).

1.Condições de trabalho (operação hostil) 
2.Pouca discussão do tema equidade nas 

áreas operacionais; 3.Dificuldade de 
retenção do “diferente” (turn over maior 
de mulheres); 4.Cultura permissiva com 

comportamentos inadequados (tolerância 
a piadas e atitudes machistas); 5.Falta de 
envolvimento efetivo da alta liderança; 

6.Homens começam a se sentir ameaçados 
pelo discurso de equidade de gênero 

(movimento de resistência e percepção de 
privilégio para mulheres).



ETAPA 3
interpretação



3.1 Workshop Resultados
16 /09  

Envolvimento de outras áreas 
e atores da empresa, por meio 
de workshops internos. Com 
foco em apresentar os 
principais desafios e investigar 
qual a cena futuro desejada. 

3.4 Workshops Internos

Compartilhamento de 
boas práticas por parte das 
empresas selecionadas. 

3.5 Troca de Experiências
28/10

A Etapa 3 teve como foco olhar e interpretar os padrões identificados na Fase 2, além de desdobrar a 
reflexão dentro de cada organização.
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• Apresentação dos desafios 
comparativos da 
Ferramenta de Análises

• Apresentação de Pesquisa 
sobre Economia do 
Cuidado e 
Paternidade(4Daddy) 

• Troca de experiência entre 
participantes.

3.3 Webinar Paternidade
07/10 

Mapeamento de futuros 
possíveis a partir do 
contexto atual de cada 
organização.

3.6 Future Backwards 
17/11

• Apresentação dos 
principais desafios do 
grupo

• Conversa com  Cris Bartis 
(Mamilos Podcast) sobre 
vida e trabalho, e 
empatica e escuta. 

3.2 Elaboração de Perguntas Seleção de Boas Práticas

Iniciação Diagnóstico Interpretação Visualização EvoluçãoImplementação
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3.1 Workshop Resultados 

No primeiro workshop da Etapa de 
Interpretação, foram compartilhados 

os resultados da Ferramenta de 
Análise de Lacunas. Também foi 

realizada uma roda de conversa sobre 
Diálogo, Vida e Trabalho e Empatia, 
junto com a Cris Bartis do Mamilo 

Podcast. 



3.2 Elaboração de Perguntas

A partir do resultado da Ferramenta de Análise de Lacunas e desafios identificados, das conversas
internas e do conteúdo exposto, os participantes do programa foram convidados a elaborar boas
perguntas que poderiam direcionar as conversas nas suas empresas, catalisando novos insights,
inovação e ação com relação ao tema de gênero. Perguntas, que se respondidas, poderiam levar a
empresa a outro patamar.

As principais perguntas 
levantadas tiveram relação 
com ambiente, 
engajamento, cultura, 
liderança, comunicação e  
mensuração de 
resultados.



As perguntas elaboradas foram trazidas para a 
troca de experiência neste workshop, que 

também contou com uma parte expositiva, na 
qual a equipe do 4Daddy compartilhou sua 
pesquisa mais recente sobre Economia do 

Cuidado, reforçando a ideia de que para avançar 
com o tema de equidade de gênero é preciso 

envolver os homens na conversa. 

3.3 Workshop Resultados



Com o objetivo de ampliar a visão sobre o tema dentro das empresas, além de engajar outros 
colaboradores, foi sugerida a realização de um ou mais workshops internos, para investigar: 

1. Qual a cena de futuro desejada? onde estamos hoje (a nossa realidade atual) o que 
queremos ver acontecendo na nossa empresa futuramente?

2. Quais são as barreiras sistêmicas que mantêm a empresa no caminho atual?
3. Quais são as forças impulsionadoras que podem ser úteis para remodelar o modelo atual?

3.4 Workshops Internos



No encontro seguinte, seis empresas foram escolhidas para compartilhar boas práticas com as 
demais participantes do programa. As empresas selecionadas pelos próprios participantes e os temas 
explorados foram esses  abaixo: 

3.5 Troca de Experiências 

Programa de mentoria de 
mulheres gestoras 

Nosso desafio era desenvolver 
um programa que criasse 
referências femininas de 

liderança para outras 
mulheres. As mentoras foram 

preparadas para ajudar a
organização no entendimento 

de uma nova linguagem 
organizacional de liderança 

pelo cuidado.

Programa de Sponsorship 
para Mulheres (WiL -

Women in Leadership)

Uma série de ações, que 
chamamos de gender bold 
steps (atitudes ousadas) 

para endereçar desafios da 
iniquidade de gênero, 

especialmente na liderança. 
Programa WiL, 

desenvolvido como uma 
das iniciativas para 

impulsionar nosso avanço.

Mulheres na Liderança

Traçar objetivos públicos 
para o tema e direcionar e 

acompanhar ações 
periodicamente.



Metas corporativas, 
mapeamento das áreas com 

maiores gaps.  

Plano de ação específico por 
área e organização 

corporativa para amarrar 
todos os pontos. 

Forte engajamento da 
liderança, necessidade de 

pensar e fazer diferente para 
ver a régua mexer, mudar 
forma de comunicação.

Programa de Liderança de 
Gênero e Grupos Afinidades de 

Homens que discutem 
masculinidades.

Aprendemos a trazê-los para a 
conversa sobre gênero. Além 

disso, um desafio que temos é a 
grande variedade de localidades 

e de negócios que dificulta o 
alinhamento entre as ações, e 

traz uma complexidade de 
diferentes culturas.

No encontro seguinte, seis empresas foram escolhidas para compartilhar boas práticas com as 
demais participantes do programa. As empresas selecionadas pelos próprios participantes e os temas 
explorados foram esses  abaixo: 

3.5 Troca de Experiências

Compromisso com a 
diversidade DiversifiK, Comitê 

de DE&I e Projeto em Rede

Ações com prazos 
compactuados para alcançar 

meta de mulheres na liderança. 
Estabelecimento de metas que 

permitam valorizar todos os 
talentos, independente de 

gênero ou outras classificações. 
Ampliação da diversidade por 
meio da adesão a programas.
Projeto Em Rede: workshops 
semanais de temas variados. 



Com os insights coletados pelas perguntas e workshops internos, foi proposta a dinâmica Future, 
Backwards. Este método levou os participantes a contemplar os futuros possíveis (utópicos e 
distópicos) e criar um entendimento compartilhado sobre o que o futuro pode ser no contexto da sua 
empresa, definindo os eventos que levam a esses futuros em ordem cronológica reversa.

3.6 Dinâmica Future, Backwards



ETAPA 4
visualização



A Etapa 4 tem como foco visualizar caminhos, construir metas e desenvolver planos de ação para
aumento da representatividade feminina na liderança das empresas participantes.
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• Reflexão sobre as metas e 
planos de ação, a partir do 
mapa construído na 
dinâmica do Future, 
Backwards

4.1 Webinar Plano de Ação

• Preenchimento do Plano 
de Ação, com definição 
das metas, por parte das 
empresas.

• Desenho do plano e 
metas;

• Definir times/squads
para implementação dos 
planos de ação.

4.2 Estruturação do 
Plano de Ação

• Apoio individualizado para 
cada empresa para apoiar 
a definição de metas e 
estruturação do plano de 
ação.

4.3 Apoio individualizado

ETAPA 4

Base do Future Backwards



4.1 Workshop Plano de Ação

Durante o Workshop do Plano de Ação, as 
equipes de cada empresa começaram a 

preencher o seu dashboard. As 
informações levantadas durante as 

etapas 3 e 4 foram usadas como base 
para a estruturação do plano de ação de 

cada uma das empresas. 



Dentre as informações usadas como base para reflexão sobre o Plano de Ação, foram 
consultadas:

A Ferramenta de Análise de 
Lacunas, que trouxe insights 
sobre áreas onde concentrar

mais recursos e atenção.

As perguntas norteadoras que as 
empresas geraram a partir dos 

desafios levantados pela 
Ferramenta de Análise de 

Lacunas

Assim como o mapa construído, 
com futuros possíveis, que 

trouxeram clareza para a visão de 
cada empresa no que diz respeito
da equidade de gênero e ajudou a 

definir os focos estratégicos. 

4.1 Workshop Plano de Ação



Durante o encontro também foram compartilhadas algumas recomendações da Catalyst para 
apoiar na reflexão e definição de focos estratégicos e metas, assim como na condução do 
programa internamente.

4.1 Workshop Plano de Ação



4.3 Mentorias

Após o preenchimento inicial do Plano de Ação, 
todas as empresas passaram pelas mentorias

individuais, que teve como intuito apoiá-las na
definição dos focos estratégicos e metas, além de 
explorar os desafios individuais de cada uma das 

organizações.





O foco da Etapa 5 é a implementação dos planos de ação nas empresas.
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• Workshop de Facilitação 
com foco em debater 
sobre atitudes e 
ferramentas necessárias 
para engajar diversos 
stakeholders no tema de 
gênero. 

5.1 Workshop Engajamento

• Implementação dos 
planos de ação;

• Articulação interna dos 
times;

• Monitoramento das 
metas.

5.3 Implementação

• Apoio individualizado 
para cada empresa para 
acompanhar e apoiar o 
direcionamento da 
implementação e 
monitoramento das 
metas.

5.4 Apoio 
individualizado

ETAPA 5

5.5 Troca de Experiências

• Conversa com empresas 
pioneiras Brasil no tema 
de gênero, com 
visibilidade a nível global. 
Compartilhar os avanços 
de cada empresa no 
tema, as metas definidas 
e os desafios. 

5.2 Mesa Redonda CEOs



5.1 Workshop Engajamento

Durante as mentorias muitos 
relatos sobre os desafios em 
gerar o engajamento interno 
foram trazidos, seja dos 
homens, das lideranças, das 
áreas, etc. 

A proposta deste encontro 
foi refletir sobre como 
podemos criar espaços de 
conversa e aumentar o 
engajamento dos públicos 
internos das empresas para 
alcançar as metas que foram 
definidas no programa.



5.2 Fórum Global com CEOs

Organizada pela Rede Brasil do 
Pacto Global, nesta mesa redonda 

CEOS de empresas participantes do 
movimento Equidade é Prioridade 
apresentaram os avanços recentes 
que fizeram em relação à equidade 
de gênero, os desafios encontrados, 
lições aprendidas e como planejam 

avançar na agenda. 



5.4 Mentorias

A segunda mentoria teve como intuito 
fazer o acompanhamento e apoiar o 
direcionamento da implementação e 

monitoramento das metas definidas na 
etapa 4, pelo Plano de Ação. 



5.5 Trocas de Experiência

Quinzenalmente, entre março e maio 
foram realizados mini encontros para 

apresentação de boas práticas das 
empresas, com posterior debate e troca de 

experiências sobre os temas abordados.





O foco da Etapa 6 é o fechamento e avaliação do programa, além do envolvimento da alta liderança das empresas e
reflexões sobre próximos passos.
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• Compartilhamento das 
experiências de cada 
empresa, sobre como 
avançaram e o que 
possibilitou o avanço 
nos últimos meses 

• Avaliação do Programa

6.1 Workshop Final

Relatório Final com 
detalhamento da jornada. 

6.2 Sistematização

ETAPA 6



6.1 Workshop Final 

No encontro final do Programa, os 
participantes foram distribuídos em 

pequenos grupos para compartilhar os 
avanços que tiveram desde o inÍcio do 

programa, assim como as reflexões 
sobre quais as condições que 
possibilitaram esse avanço.

Ao final, uma rodada de avaliação  
trouxe valiosos feedbacks sobre o 
Programa e aprendizados para a 

próxima edição. 



6.1 Workshop Final 



6.1 Workshop Final 



DEPOIMENTOS

“A mentoria fez muita diferença para gente
começar a desbravar outros espaços que 

ainda não tinhamos feito aqui no escritório. 
Foi muito importante também entender

com quem a gente está, para quem a 
gente pode dar as mãos para seguir nesse

caminho.”
Helena Rabethge (Machado Meyer)

“Eu saio com muitos aprendizados, com 
muitos insights para trabalhar”

Raquel Azevedo (Falconi)

“Essas conversas alimentam muito nossa 
motivação e essa troca é super importante”

Não identificado

“O programa funcionou e a gente percebe
dentro das nossas empresas como

avançamos e como as lideranças estão
comprometidas. Além das conexões que 
fizemos também(...)Gostei muito dessa 

proximidade, foi um programa com outras
empresas mas no nível quase

personalizado”
Angelica Souza (PWC)



ANEXOS 



O detalhamento de cada etapa do programa, materiais de apoio e gravação dos 
encontros estão disponíveis para os participantes no Gitbook. 

SITE DO PROGRAMA




