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Existe uma correlação positiva entre mulheres na 
liderança e a performance das empresas. Diversos dados 

de mercado mostram que contar com um quadro de 
funcionários diverso é uma ótima forma de aumentar 

resultados e inovação:
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Introdução

Diversidade: resultado e inovação.

Companhias com mais mulheres na liderança, quando 
comparado com a média da indústria, tem resultado 
operacional 48% maior e uma força de crescimento no 
faturamento 70% maior. Ter pelo menos uma mulher na 
liderança diminui a falência de empresas em 20%. 
(McKinsey Study)

Empresas que apostam na igualdade de gênero e têm 
mulheres em cargos de liderança atraem e retêm talentos 
com mais facilidade. (ONU, Women in Business and 
Management)
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Companhias que contam com diversidade e inclusão em 
sua equipe são 11 vezes mais inovadoras, e seus 
colaboradores são 6 vezes mais criativos do que os dos 
concorrentes. (Accenture, Getting to Equal 2019: Creating a 
Culture That Drives Innovation)

57% dos empresas dizem perceber melhorias na 
reputação, ou seja, na imagem pública da empresa com 
maior número de mulheres na liderança. (ONU, Women in 
Business and Management)

Companhias que contam com diversidade e 
inclusão em sua equipe são 11 vezes mais 

inovadoras e 6 vezes mais criativas 
do que os dos concorrentes. 
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O recrutamento é uma ferramenta estratégica que pode 
ajudar na equalização do público feminino na sua empresa, 
aumentando e mantendo o pipeline de talentos de forma 
diversa.

Neste e-book vamos explorar dicas e sugestões sobre como 
aumentar a contratação de mulheres, considerando as 
seguintes etapas de recrutamento: 

Funil de contratação
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Marca Empregadora

#1 Fale sobre diversidade no site da empresa e 
mídias sociais corporativas

O site e páginas sociais corporativos são os primeiros contatos da 
candidata com a empresa. É fundamental ter neste espaço 
informações sobre diversidade, valores e cultura. 

Ter testemunhos escritos ou em vídeos de funcionárias sobre 
como é trabalhar na empresa é um diferencial.

Dessa forma é possível dar uma ideia real do ambiente 
corporativo e que tipo de pessoas e cultura ela encontrará.



5

#2 Trabalhe a marca empregadora nas 
universidades target

A Alcoa, empresa americana da indústria do alumínio, desenvolveu 
o programa Sintonia em suas universidades target. Neste 
programa, mulheres que possuem um bom desempenho 
acadêmico no penúltimo ano da faculdade, ganham um curso de 
inglês financiado pela empresa. Ao terem bons resultados também 
nas aulas de inglês, essa alunas são convidadas a estagiarem na 
Alcoa.

Esse é um dos programas da empresa voltado para mulheres 
entre tantos outros e que com certeza, colaborarou para que ela 
tenha recebido algumas vezes o prêmio de Melhores Empresas 
para Mulheres Trabalharem.

 Como as estudantes enxergam sua cultura? 

Quais ações sua empresa faz nas universidades target?
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#3 Explore diferentes canais para ter mais 
acesso a candidatas 

Uma boa forma de aumentar a participação de mulheres em 
processos seletivos é estar também onde elas estão, por exemplo, 
em instituições, universidades, ONGs e grupos de discussão 
femininos. 

Explore canais diferentes e faça parte destes grupos, tenha 
representantes atuando neles, divulgue vagas, faça colaborações, 
fortaleça relacionamentos e aproveite os inputs para renovar suas 
ações internas e atrair pessoas diversas.

Uma boa forma de aumentar a participação de mulheres em Uma boa forma de aumentar a participação de mulheres em 



encorajar (verbo):
dar ou tomar 
coragem, ânimo, 
estímulo; 
coragem, ânimo, 
estímulo; 
coragem, ânimo, 

incentivar(-se).
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Atração

#1  Descreva a posição pensando nelas

Segundo pesquisa do LinkedIn, mulheres prestam muita atenção 
nos termos usados para descrever uma posição. 

Mulheres também são atentas a detalhes e ao ambiente onde vão 
trabalhar. Invista tempo em descrever sua vaga explorando a 
cultura e clima da empresa. 

Palavras como "exigente" e "agressivo" podem desencorajar a 
aplicação. Tente usar  palavras positivas e engajadoras, que 
reflitam sua realidade.
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#2 Atraia em grupo

Que tal fazer programas de recrutamento para mulheres?

Não recrute apenas uma pessoa, mas um grupo de 3, 4 ou mais. 
Além de otimizar o processo, as candidatas se sentirão mais 
acolhidas com ações e comunicações dirigidas a elas. 

A Loadsmart, empresa nova-iorquina que desenvolve soluções 
logísticas, lançou em 2019  o programa AceleraDev Loadsmart 
Women Edition, um programa para incluir mais mulheres no setor 
de IT. O programa contava com capacitação, além do processo 
seletivo focado em contratar 12 candidatas, sendo mulheres, cis 
ou trans (Catracalivre). 
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#3 Desenvolva programas para mães

De acordo com uma pesquisa, 41% das mulheres e apenas 12% 
dos homens saem de seus trabalhos por um período para cuidar 
dos filhos (Insidehighered).  

Evidências mostram que estes profissionais levam com eles 
muitas experiências, conhecimentos e competências, 
representando uma grande perda para as companhias. 

Além disso, após a maternidade as mulheres fortalecem várias 
outras competências, se tornando mais pragmáticas, organizadas, 
empáticas, entre outros.  Existe aqui uma grande oportunidade em 
criar programas de reintrodução destas profissionais no mundo 
corporativo. 
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Após a maternidade as mulheres 
se tornam mais pragmáticas, 

organizadas e assertivas.
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Pré-seleção

#1 Eduque sua equipe sobre viéses 
inconscientes

Você sabia que existem pelo menos 10 viéses comuns no processo 
de recrutamento? 

Um recrutador pode fazer um julgamento apenas olhando a ficha 
de inscrição ou currículo de uma candidata, sem nem conhecê-la 
pessoalmente e sem nem perceber que o esta fazendo. Para 
confirmar seus pré-conceitos, ele vai buscar na candidata 
comportamentos, experiências e características que justifiquem 
sua opinião inicial. E muitas vezes isso significa anular grandes 
potencialidades, que tornariam a candidata apta a continuar no 
processo seletivo e talvez até ser selecionada para a vaga.

Para reduzir esse tipo de viés, é preciso treinar as lideranças e 
equipes. É fundamental que todos estejam na mesma página. 

Mesmo o processo seletivo sendo responsabilidade do RH, o 
candidato terá contato com outras pessoas no decorrer da seleção 
e toda interação é uma oportunidade de encantar e atrair um 
talento. 

Crie um programa de educação recorrente que 
ajude, não apenas os recrutadores, mas todos 
funcionários a serem inclusivos e eliminarem 

preconceitos inconscientes. 



11

#2 Use plataformas de seleção neutras

Usar plataformas de seleção neutras pode ser uma ótima opção 
para evitar pré-conceitos baseado em gênero.  

Ferramentas de avaliação pré-contratação analisam desde traços 
de personalidade e habilidades cognitivas dos candidatos até sua 
capacidade de lidar com a complexidade e responder em 
determinadas situações. Estas avaliações tornam mais fácil para 
os recrutadores avaliarem candidatos sem introduzir viéses 
inconscientes que podem distorcer a seleção. 

A KPMG, em parceria com a Harver, conseguiu aumentar em 44% o 
número de mulheres contratadas, usando inteligência artificial e 
toda experiência de avaliação on-line (Harver). No Brasil, a 
RocketMat, empresa de inteligência artificial, também está 
despontando no mercado usando seus logarítimos a favor da 
diversidade e agilidade na contratação.
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Entrevistas

#1 Faça painéis inclusivos de entrevista 

Outra forma que está sendo cada vez mais aderida, são os painéis 
de recrutamento. Nestes painéis, o candidato será entrevistado por 
diferentes pessoas, incluindo minorias. 

A Intel, por exemplo, começou a exigir que cada entrevista 
incluísse um painel com pelo menos duas mulheres e outros 

membros de minorias. Com essa ação a empresa conseguiu 
aumentar a contratação de mulheres em 41% em 2 anos. 

(Workingmothers)  
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#2 Pequenos atos podem mostrar respeito 
durante o processo de entrevista

Em entrevistas onde a candidata for ser entrevistada apenas por 
homens, é de bom tom deixar a porta da sala entreaberta e 
cortinas levantadas. 

Esse pequeno gesto reforça um ambiente seguro e pode impactar 
positivamente no desempenho da candidata durante a entrevista.  
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#3 Garanta a presença de mulheres no shortlist 
de entrevistas 

Pesquisas mostram que as chances de contratar minorias são 
quase 80 vezes maior se tiver pelo menos dois candidatos no 
shortlist de entrevistas. 

Ou seja, é importante garantir que na lista final de entrevista 
tenham candidatas, se o objetivo é contratar mais mulheres. 

Uma forma de conseguir isto é alinhar com entrevistadores e 
equipe de recrutamento as diretrizes de diversidade da empresa e 
também definir targets, como por exemplo ter pelo menos 50% 
dos candidatos finais do gênero feminino. 
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#4 Peça feedbacks individuais

Após a entrevista, peça feedback individual aos participantes. 

Muitas vezes, ao debater o resultado da entrevista em grupo a 
chance de uma opinião influenciar a outra é muito grande. Para 
previnir este tipo de situação não discuta o desempenho da 
candidata em grupo, mas sim separadamente com cada 
entrevistador.
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#5 Faça da entrevista um bate-papo 

Conte da empresa e de seus valores e aproveite para destacar 
ações de diversidade e tirar dúvidas. 

Mulheres valorizam muito o ambiente de trabalho e a cultura que 
estarão inseridas. Ao invés de partir logo para as perguntas para a 
candidata, invista um tempo em contar mais da empresa e da área 
onde a vaga está aberta.
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#6 Vá além da entrevista, apresente mais da 
empresa para a candidata

Conforme o processo seletivo for avançando, envolva a candidata 
com outras pessoas da empresa. 

Apresente ela para a equipe, crie ambientes de conversa onde 
possa conhecer o público da empresa. Insira neste processo 
mulheres de outras áreas para a candidata entender o 
engajamento e clima, torne o diálogo sobre a cultura 
transparente. 
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Crie ambientes de conversas, integre a candidata, 
apresente a cultura e os valores da empresa.

Crie diálogos!



Propósito:  para muitas mulheres o significado vem antes 
do dinheiro. Mulheres estão mais propensas a escolher 
projetos com alto impacto do que um alto salário.

O que eu faço tem significado? 

Qual impacto vou gerar? 

Vou fazer a diferença? 

Estas são reflexões que podem ser levantadas antes de 
aceitar uma proposta de emprego.
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Contratação

1# Avalie os motivadores de remuneração de 
sua candidata

Cada pessoa tem motivadores diferentes para aceitar ou não uma 
nova proposta de emprego. Para mulheres, além de um salário 
competitivo e aderente às suas experiências e competências, 
outros quesitos podem ser relevantes, como: 
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Flexibilidade e equilíbrio entre vida profissional e pessoal:
em pesquisa feita pela Universum com mais de 80.000 
estudantes, aproximadamente 2/3 escolheram 
flexibilidade como principal objetivo de carreira. Para 
mulheres, principalmente com filhos ou planejamento de 
ter filhos, flexibilidade é um item essencial. No entanto, é 
importante que este benefício de fato funcione. 

Outra pesquisa da PwC, sobre mulheres que trabalham no 
mercado financeiro, mostrou que muitas mulheres 
acreditam que aderir a opções flexíveis de trabalho afeta 
de forma negativa suas carreiras. Flexibilidade não deve 
ser sinônimo de perda de oportunidades e 
reconhecimento, mas sim de acolhimento a outros 
aspectos da vida pessoal. 

Flexibilidade deve 
ser sinônimo de 

acolhimento e 
confiança.
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Oportunidade de crescimento e desenvolvimento: a 
disponibilidade de programas de treinamento, mentoring, 
coaching etc. podem ser boas ferramentas para atrair e 
engajar mais mulheres a aceitarem propostas em sua 
empresa. Não necessariamente os programas de 
desenvolvimento precisam ser exclusivos para mulheres, 
mas é importante as candidatas visualizarem as 
oportunidades de desenvolvimento e crescimento que a 
empresa oferece, de forma igualitária a todos os 
funcionários.

Creche/auxílio creche: creches disponíveis nas facilidades 
das empresas tem grande impacto na decisão de uma 
mulher aceitar uma proposta de trabalho.

Saber que seu filho está por perto e bem cuidado não tem 
preço para uma mãe.

Saber que seu filho está 
por perto e bem cuidado 
não tem preço para
uma mãe.
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On-boarding

#1 Faça grupos focais para entender 
oportunidades. 

Pense no que você precisa fazer para que as mulheres recém 
contratadas sejam bem recebidas na sua empresa. Se o ambiente 
de trabalho é dominado por homens, é bem possível que existam 
algumas atitudes e comportamentos que não sejam 
necessariamente amigáveis para as novas funcionárias. Ou pode 
ser que existem iniciativas super interessantes, mas que são 
adotadas apenas por uma área. Grupos focais com funcionários 
diversos pode trazer muitos inputs sobre oportunidades de 
integração.  
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#2 Crie uma cadeia de ajuda focada em mães

Um grupo formado por funcionárias mais veteranas e que são 
mães pode ajudar muito na integração de uma nova funcionária 
que também tem como desafio equilibrar vida profissional e filhos. 
A ideia desse grupo é indicar caminhos, facilitar trânsitos, tirar 
dúvidas, engajar, ou até mesmo ser um ambiente seguro para 
compartilhar alegrias e incertezas deste período de mudança. 

Mães são ótimas em ajudar umas as outras, crie um grupo, indique 
uma líder empática e engajada para conduzí-lo e deixe a mágica 
acontecer.

Mães são  ótimas em ajudar umas as outras, 
crie um grupo, indique uma líder empática e 
engajada para conduzí-lo e deixe a mágica 

acontecer.
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#3 Crie uma cultura que valorize diversidade e 
inclusão

Mais importante do que falar sobre um ambiente diverso, é de 
fato praticar a inclusão no dia a dia. Nada adianta vender um 
cenário durante o processo seletivo que não é real. Tão 
importante quanto recrutar talentos femininos é engajar e reter. É 
preciso garantir que a cultura da organização seja adequada ao 
ambiente que elas queiram fazer parte. 

Em uma pesquisa feita pela PwC em 2015 com empresas do 
mercado financeiro, 80% das mulheres respondentes disseram que 
as organizações onde estavam falavam sobre diversidade mas não 
ofereciam oportunidades igualitárias. Esse gap entre o que é 
divulgado e o que é realizado pode ser fatal para a integração de 
candidatas e o sucesso de todo processo de seleção.

É preciso começar entendendo quais são as expectativas das 
mulheres sobre sua empresa e carreira e transformar estas ideias 
em ações e rotinas consistentes. Isso significa criar um ambiente 
dinâmico colaborativo e com apoio da liderança. 
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Estas são algumas sugestões e boas práticas de mercado para 
impactar diretamente na atração de mulheres e, 

consequentemente, nos resultados da sua empresa. 

Em qualquer etapa do processo é fundamental ter empatia e se 
colocar no lugar do outro, independente do gênero, raça, religião e 

condição do candidato:

 O que ela está buscando para carreira?

 Como ela está sendo recebida pela sua empresa? 

 Sua empresa está preparada para recebê-la? 

A ideia deste e-book é trazer reflexões, ideias e inspirações para 
um processo seletivo inclusivo e acolhedor, é um arquivo vivo e 

que irá se atualizando com o tempo, por isso, fique a vontade para 
colaborar enviando sua experiência e seu caso. 

Como esta pessoa pode estar se sentindo no decorrer do 
processo? 
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