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1995-2015: duas décadas de progresso

 Democracia

 Representação política

 Proteção social

 Educação

 Saúde

 Renda

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil <www.atlasbrasil.org.br>

http://www.atlasbrasil.org.br/


1995-2015: duas décadas de progresso



Mas ainda não decolamos

Estagnação econômica

Muitas desigualdades ainda permanecem

Conservadorismo  



Mais foi incompleto..........

 Participação na força de trabalho permanece desigual

Na América Latina, 53% vs 80% dos homens

 A qualidade de ocupação das mulheres permanece carente 
(traduzi do inglês mas achei estranho)

60% do trabalho das mulheres na região são informais

Diferenças Salariais continuam a existir (19% na média)

 A divisão sexual do trabalho permanece

As Mulheres dedicam 2-5 mais tempo que os homens aos trabalhos do 
cuidado não remunerados e domésticos



Mais foi incompleto..........

Taxa de participação da população ativa por sexo e região, 1990-2013

Fonte: Progresso das Mulheres do Mundo



Mais foi incompleto..........



Mais foi incompleto..........



Mais foi incompleto..........
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Somos a primeira geração que pode 

acabar com a pobreza global e a 

última que pode lidar com a 

mudança climática antes que seja 

tarde demais

Ban Ki-moon



Agenda 2030



Questão Racial



 Acabar com todas as formas de discriminação
 Eliminar todas as formas de violência
 Eliminar todas as práticas nocivas
 Valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 

remunerado
 Garantir a participação e oportunidades para a liderança
 Assegurar o acesso à saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos 
 Aumentar o uso de tecnologias



Mulheres e Negócios

Fonte: McKinsey Why Women Matters



• High Level Panel on Economic Empowerment

O que precisamos?



A ONU Mulheres

• Apoia organismos 
intergovernamentais na formulação 
de políticas, padrões e normas 
globais

• Ajuda países-membros a 
implementar normas por meio de 
apoio técnico e financeiro

• Estabelece parcerias eficazes com a 
sociedade civil e o setor privado

• Ajuda o Sistema ONU a ser 
responsável pelos seus próprios 
compromissos sobre a igualdade de 
gênero





IMPACTO 10X10X10  Comitê Impulsor

ABRH-SP                         http://www.heforshe.org/en



1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 
gênero, no mais alto nível.

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-
discriminação.

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

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

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de 
suprimentos e marketing.

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

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na 
promoção da igualdade de gênero. 

WEPs – Princípios de Empoderamento das Mulheres


