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Sobre esse Material

A Cartilha de Equidade de Gênero é um material elaborado pela área de 
Comunicação, Cultura, Clima & ASG para aprofundar o conhecimento de todo o 
nosso Time de Gigantes quanto aos temas relacionados à uma de nossas frentes 
de Diversidade: nossas mulheres.

Esse material é complementar aos outros materiais de Diversidade e Inclusão 
produzidos ao longo do primeiro ciclo do Programa de Diversidade e Inclusão da 
Pague Menos, em 2021, quais sejam:

Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos 2021;

Cartilha de Diversidade e Inclusão da Pague Menos;

Política de Diversidade e Inclusão da Pague Menos;

Trilha do Conhecimento de Diversidade e Inclusão, disponível em nossa 
Universidade Corporativa (UP FARMA), a qual é composta por um curso 
introdutório sobre Diversidade e Inclusão, além dos cursos de Comunicação 
Inclusiva e de Comunicação Não-Violenta.

Para ter acesso a esses materiais, 
escaneie o QR Code ao lado.
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A importância da Equidade de Gênero para as organizações

625 61
dessas têm 3 ou 
mais mulheres 
em cargos de 

direção

dessas têm 
somente 1 mulher 
ocupando cargo na 

liderança

dessas não têm 
mulheres entre o 

grupo de executivos 
estatutários. 

Antes de iniciarmos nossa discussão sobre os compromissos que assumimos com 
as nossas mulheres ao longo dos nossos mais de 40 anos de história, precisamos 
trazer alguns conceitos e dados importantes quanto ao contexto da Equidade de 
Gênero no Brasil.

Esses dados são de um levantamento inédito feito pela B3 (bolsa de valores oficial 
do Brasil), que estudou a representatividade do universo feminino nas empresas 
listadas nos segmentos: Básico, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.

Quando analisamos esses dados de representatividade para o nível de conselho, 
temos que 45% das companhias listadas na B3 ainda não têm mulheres em 
seu conselho de administração. Se olharmos apenas aquelas listadas no Novo 
Mercado (segmento de listagem, criado em 2000, composto pelas companhias 
mais comprometidas com as questões de governança corporativa) esse número 
cai para 42%. Das 190 empresas do Novo Mercado, 33% têm 1 mulher no 
conselho, 18% têm 2 mulheres e 7% têm 3 ou mais mulheres ocupando 1 cargo 
no conselho dessas companhias. 

Esses dados apontam para a urgência e importância de as empresas trabalharem 
com compromisso e empenho a temática da Equidade de Gênero, especialmente 
no que se refere aos cargos de gestão, alta gestão e conselho. A representatividade 
é essencial para criar um ambiente plural, com senso de pertencimento e, 
consequentemente, mais inovador e que gera melhores resultados.

Se partirmos de um universo de 100 empresas brasileiras 
com ações negociadas na bolsa:
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Igualdade x Equidade

Nesse contexto, é importante também explicar a diferença entre Igualdade e 
Equidade. Dessa forma, as organizações podem traçar planos e ações afirmativas 
mais efetivas para se desenvolver quanto à essa temática.

Imagine a seguinte situação: se dermos a mesma escada para três pessoas de 
alturas diferentes, elas não ficarão do mesmo tamanho: a mais alta seguirá mais 
alta, a de altura média continuará do mesmo jeito e a mais baixa seguirá sendo a 
menor do trio. Agora, se tivermos três escadas de tamanhos diferentes, podemos 
distribuí-las de modo que as três pessoas fiquem com alturas equilibradas. A 
escada maior para a pessoa mais baixa, a média para a do meio e a menor para 
a mais alta.

Pense ainda na situação hipotética: aplicar em uma sala de aula o princípio da 
igualdade significa dar a todos os alunos o mesmo nível de apoio. Contudo, uma 
vez que somos todos diferentes e vivemos em condições diversas, é evidente que 
alguns necessitam de um auxílio maior do que os outros. Então, para equilibrar 
essa balança, precisamos implementar a equidade, por meio da adoção de 
medidas que ajudem o grupo de alunos com mais obstáculos de aprendizado a 
alcançar o grupo que possui um caminho mais acessível e direto.

As ações afirmativas são justamente essa distribuição proporcional à 
desigualdade promovida para os grupos de diversidade discriminados. Essas 
medidas podem contribuir para que a organização cresça em percentuais de 
inclusão, especialmente quando falamos no aumento da quantidade de mulheres 
em cargos de gestão, alta gestão e conselho.

Portanto, promover a Equidade de Gênero dentro das organizações implica em 
fornecer condições para que as mulheres vençam desigualdades históricas entre 
os homens e ocupem lugares antes inalcançáveis, devido a barreiras e vieses 
inconscientes impostos. 
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Nosso Compromisso com nossas Mulheres

Esse caminho de desconstrução e construção de um ambiente corporativo 
representativo e plural passa, necessariamente, pelo empoderamento das 
mulheres e pela valorização da diversidade.

Em 2021, iniciamos os trabalhos de 
Diversidade e Inclusão na Pague Menos, 
com a criação de uma Diretoria de Gente, 
Cultura e ASG.

Nesse momento, realizamos um 
Diagnóstico para entender como 
estávamos em relação à Diversidade, ou 
seja, a presença de pessoas diferentes 
dentro da nossa organização, e quanto à 
Inclusão, ou seja, a representatividade das 
frentes de diversidade, especialmente nos 
cargos de liderança, gestão e alta gestão da 
companhia. Atualmente, acompanhamos 
esses indicadores mensalmente, para 
monitorar os nossos avanços em cada 
uma das frentes.

A partir desse diagnóstico e do 
monitoramento desses dados, definimos 
nossas frentes de Diversidade (mulheres, 
pessoas pretas, pessoas com deficiência e pessoas mais de 50 anos), além de 
termos publicado o nosso primeiro Manifesto de Diversidade e Inclusão e a nossa 
Política de Diversidade e Inclusão, dois documentos importantes que descrevem 
o nosso posicionamento e compromissos quanto à essa temática.

Conheça esses 
materiais

É válido ressaltar ainda que, em virtude da nossa presença 
em todos os estados do país, entendemos como de extrema 
importância trabalhar a Diversidade Cultural.

Ao longo do último semestre de 2021, também conscientizamos 
e sensibilizamos todo o nosso Time de Gigantes, especialmente 
as nossas lideranças, quanto a alguns conceitos importantes 
dessa temática, além de Comunicação Inclusiva e Comunicação 
Não-Violenta, temas também relevantes para assegurar um 
ambiente cada vez mais plural.

Cartilha de Equidade de Gênero
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E para formalizar todos esses trabalhos e compromissos que 
fizemos com nossas mulheres, temos muito orgulho de dizer 
que, em 2021, recebemos o Selo WOB (Women on Board), uma 
certificação que reconhece organizações que possuem 2 ou 
mais mulheres no seu Conselho de Administração. Atualmente, 
3 mulheres compõem o nosso quadro de membros do Conselho, 
sendo uma delas Patriciana Rodrigues, a nossa Presidente do 
Conselho Administrativo.

Em 2022, iniciamos o ano com cinco Programas de Inclusão: Programa de 
Representatividade (composto por nossos 4 grupos de afinidade e 1 comissão 
de Diversidade e Inclusão), Programa Trainee e PDI acelerado para nossas 
frentes de Diversidade, Programa de Acessibilidade e Programa de Atração e 
Seleção Inclusivos.

Esses programas representam um planejamento robusto da área de Diversidade 
e Inclusão para assegurar a superação de nossos desafios atuais.

Desse modo, falando especificamente da nossa frente de Equidade de Gênero, 
temos como compromisso a implementação de políticas, de programas e de 
projetos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional de nossas mulheres, 
possibilitando que essas tenham acesso a todas as experiências que a jornada de 
colaborador Pague Menos pode oferecer. 

Estamos comprometidos com o empoderamento de nossas mulheres e com a 
promoção de um ambiente cada vez mais seguro, saudável, justo e acolhedor 
para todas!

Para isso, contamos com todos os Programas de Inclusão citados e, especialmente, 
com o impulsionamento da representatividade feminina por meio do nosso Grupo 
de Afinidade de Equidade de Gênero.

Empoderamento FemininoEmpoderamento e Síndrome da Impostora
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Além disso, também em 2021, aderimos ao Movimento 
ONU Mulheres da Organização das Nações Unidas (ONU).

O que é o ONU Mulheres?

A ONU Mulheres foi criada em 2010, com o intuito de unir, fortalecer e ampliar 
os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Segue 
o legado de duas décadas do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (UNIFEM) em defesa dos direitos humanos das mulheres, 
especialmente pelo apoio a articulações e aos movimentos de mulheres 
negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras rurais. 
São seis áreas prioritárias de atuação:

Liderança e participação política das mulheres;
Empoderamento econômico;
Fim da violência contra mulheres e meninas;
Paz e segurança e emergências humanitárias;
Governança e planejamento;
Normas globais e regionais.

Por fim, em janeiro de 2022, divulgamos 
oficialmente a nossa Agenda ASG, um 
planejamento robusto de sustentabilidade da 
Pague Menos, que visa assegurar Saúde para 
todos: saúde para as pessoas, para o meio 
ambiente e para os negócios. Esse planejamento 
conta com 9 compromissos e 32 metas a serem 
alcançadas entre 2022, 2025 e 2030.

E para reafirmar o nosso empenho em construir 
uma Pague Menos mais diversa e inclusiva, 
temos um compromisso direcionado para 
essa temática: incluir em nossas operações 
“grupos minorizados” e respeitar a diversidade 
de opinião, raça, gênero, orientação sexual, 
dentre outras.

Esse compromisso, ligado a dimensão “saúde 
para os negócios”, possui quatro metas, que são:
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10% do quadro total de colaboradores com mais de 50 anos em 2025;

50% de cargos de alta gestão (a partir de gerente regional para operações 
e de gerentes de área para as demais unidades de negócio) ocupados por 
mulheres em 2025; 

15% (2025) e 30% (2030) dos cargos de liderança (a partir de gerentes de 
loja para operações e de coordenadores para as demais unidades de negócios) 
ocupados por pessoas pretas;

6% de profissionais com deficiência em 2030.

Como podemos perceber, uma das metas da nossa Agenda está focado em 
assegurar a Equidade de Gênero, aumentando, assim, a representatividade e 
o senso de pertencimento das nossas mulheres.
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Princípios do Empoderamento Feminino:

Princípios do Empoderamento Feminino

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

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

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

Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para 
as mulheres.

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

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

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

Temos orgulho de dizer que, ao fazermos parte do Movimento ONU Mulheres, 
nos unimos a outras gigantes brasileiras para tornar concreto o que pauta 
os princípios do empoderamento feminino, por meio dos nossos projetos e 
programas de Diversidade e Inclusão.
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Nossas lideranças

Você, nossa liderança, é essencial em todo esse caminho que estamos trilhando 
por uma Pague Menos com mais representatividade e senso de pertencimento 
para as nossas mulheres! Contamos com você e com as suas habilidades para 
inspirar, desenvolver e empoderar as nossas gigantes.

Esse empoderamento passa necessariamente pela criação de um ambiente 
favorável para a presença e desenvolvimento de características como a 
maturidade e a autonomia, que podem ser criadas ou impulsionadas a partir de 
algumas práticas cotidianas:

Deixar direcionamentos claros para a sua equipe;

Escutar e acolher novas ideias sempre que forem propostas;

Dar margem para que os erros possam acontecer, dando a devida proporção 
caso ocorram, sem criar um ambiente de culpa ou desmerecimento, focando 
sempre na solução dos desafios gerados;

Impulsionar a ousadia e coragem como características importantes de se ter 
ou de serem desenvolvidas;

Deixar claro os limites pessoais e profissionais;

Ser flexível com protocolos (horários, processos e rotina), uma vez que essa 
tolerância não prejudique a efetividade e eficiência dos processos;

Desconstruir vieses inconscientes e evitar qualquer tipo de discriminação, 
especialmente em virtude de aspectos relacionados à Diversidade.

Contamos com todas as nossas lideranças 
em toda essa jornada para um ambiente 
mais plural e sustentável na Pague Menos. 
Além disso, cada uma das nossas mulheres, 
nossas gigantes, são essenciais nesse 
processo, sendo representantes dessa frente 
e impulsionando outras mulheres!
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