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RESUMO  

A indústria extrativa mineral é um setor que gera um considerável montante monetário 

para o país, atualmente cerca de cento e oitenta mil empregos diretos e mais de dois milhões de 

indiretos provem desse segmento. Uma participação de 4,2% no PIB nacional e um faturamento 

de 32 bilhões de dólares são valores que comprovam a força dessa esfera no território nacional 

(IBRAM, 2018). 

Neste trabalho em questão, será abordado o que as mineradoras fazem para promover a 

equidade entre os gêneros, como desenvolvem sua Responsabilidade Social Corporativa (RSC) 

e incorporam as políticas de igualdade entre homens e mulheres nas ações de Responsabilidade 

Social Corporativa. Uma revisão histórica sobre o início e a implantação da RSC, como 

implantá-la e qual sua relação econômica com as empresas que a fazem como meio de promover 

a imagem da corporação. As maiores mineradoras do país e os minérios mais exportados 

também farão parte desta discussão como justificativa para a análise de relatórios de 

responsabilidade social destas empresas.  

Através da análise dos relatórios das mineradoras Vale, Kinross Gold, CSN e 

AngloGold Ashanti foi possível obter informações sobre o número de trabalhadoras destas 

empresas, qual a política abordada por elas quanto ao assédio e discriminação e o quão 

deficitário são estes relatórios no que diz respeito às políticas de RSC adotadas por estas 

instituições.   

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa, igualdade de gênero e mineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The extractive mining industry is a sector that generates a considerable monetary 

amount for the country. Currently about one hundred and eighty thousand direct jobs and more 

than two million indirect jobs come from this segment. A GDP of 4.2% and a profit of 32 billion 

dollars are examples that prove the strength of this sphere in the national territory (IBRAM, 

2018).  

 In this paper, we will discuss what mining companies do to promote gender equity, how 

they develop their Corporate Social Responsibility (CSR) and incorporate gender equality 

policies into Corporate Social Responsibility actions. A historical review on the beginning and 

the implementation of CSR, how to implement it and how it connects to economy when it comes 

to companies that do it as a means to promote its own image. The largest mining companies in 

the country and the most exported types of ore will also be part of this discussion as a means to 

justify the analysis of social responsibility reports of these companies.  

 Analyzing the reports of Vale, Kinross Gold, CSN and AngloGold Ashanti, it was 

possible to obtain information on the number of women working for these companies, their 

policy regarding harassment and discrimination, and how deficient these reports are when it 

comes to the CSR policies adopted by these institutions. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, gender equality and mining. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o papel da mulher na mineração brasileira. Entre 

os temas a serem abordados estão: as funções desempenhadas, os postos de trabalho mais 

comumente ocupados, bem como as atividades que lhes são raramente atribuídas. Ainda serão 

tratados temas associados às possibilidades de atuação da mulher no setor da mineração, bem 

como as adaptações necessárias aos processos produtivos para que tais atividades sejam 

devidamente desempenhadas. 

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) também será amplamente explorada, 

passaremos por seu histórico, ou seja, onde e quando surgiu, quais eram seus efeitos e resultados 

e como ela nos ajuda nos dias atuais. 

O empoderamento feminino é um assunto em alta nos últimos anos, onde a mídia mostra 

debates, entrevistas e matérias que afirmam e corroboram o poder da mulher em todas as suas 

formas (REIS, 2017). Porém o assunto abordado nessa pesquisa será o oposto, daremos 

visibilidade às mulheres que geralmente não são vistas e nem retratadas. Muitas vezes faltam-

lhes voz para buscar seus direitos e ampará-las com o mínimo de condições de saúde e 

segurança prevista por lei. Como as leis de segurança e saúde do trabalhador se fazem presentes 

e onde entra a RSC, visto que a mesma ainda é algo subjetivo no Brasil atualmente. 

Um breve histórico sobre a trajetória da mulher neste meio, as dificuldades enfrentadas e 

as barreiras quebradas por elas até hoje, bem como o que elas enfrentam no século XXI por 

trabalharem em um ambiente totalmente masculinizado e como isso as afetam serão assunto 

desta pesquisa. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A realização deste trabalho se justifica tendo em vista que, segundo Lopes (2014), o Brasil 

é uma potência mineradora; além disso, segundo o IBGE (2017), 51,48% da população 

brasileira é composta por mulheres. A cada dia se fala mais sobre a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), como afirmam os autores Faria e Sauerbronn (2007), ou seja, buscaremos 

referências que nos mostrem que o trabalho feminino na mineração está sendo tratado e visto 

como realmente é, se as leis estão amparando estas mulheres e onde entra a RSC neste contexto, 
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visto que, essas mulheres têm necessidades diferentes a serem supridas mesmo em um ambiente 

não pouco propício.  

O trabalho se mostra relevante, vista a crescente participação das mulheres no setor de 

extração mineral. Apesar de esta ser uma atividade que foi caracterizada como sendo 

fundamentalmente masculina a presença de trabalhadoras vem se mostrando cada vez mais 

relevante. Por exemplo, no caso da Vale S.A., umas das maiores mineradoras do mundo, o 

número de mulheres trabalhando teve um aumento de 28% entre os anos de 2010 e 2011, 

alcançando uma participação de 12,3% da mão de obra dentro da empresa (VALE, 2013). 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

A presente pesquisa tem como pergunta principal avaliar até que ponto as atuais políticas 

de responsabilidade sociais implantadas por grandes mineradoras no Brasil têm incorporado a 

preocupação com igualdade de gênero na promoção da segurança e saúde das trabalhadoras. 

Para responder essa pergunta principal, as seguintes perguntas específicas deverão ser 

também respondidas: 

 Como a questão de gênero é tratada dentro do debate de RSC? 

 Como as práticas RSC têm sido incorporadas por grandes mineradoras que operam no 

Brasil? 

 Como questões de igualdade de gênero têm sido incorporadas pelas políticas de RSC de 

mineradoras que operam no Brasil? 

 Como a legislação de segurança e saúde do (a) trabalhador (a) ampara as mulheres que 

trabalham em mineradoras? 

 Quais os vínculos entre práticas de RSC de empresas mineradoras e a legislação de 

segurança e saúde do (a) trabalhador (a)? 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

A proposta deste estudo é avaliar como está sendo tratado, tanto pelas corporações quanto 

pela legislação de segurança e saúde do trabalho, o papel da mulher e as necessidades que 

envolvem seu trabalho nas minas. Muitos países já estão mudando sua visão quanto à figura 

feminina nas mais diversas funções, porém, na mineração essa perspectiva ainda é bastante 
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restrita e não são facilmente encontradas políticas sociais e laborais voltadas para as mulheres 

(CASTILHOS et al., 2006). 

A pesquisa tem como objetivo geral avaliar políticas de responsabilidade social 

implantadas por grandes mineradoras no Brasil e a forma como elas têm incorporado a 

preocupação com igualdade de gênero na promoção da segurança e saúde das trabalhadoras. 

Para além desse objetivo geral, a pesquisa possui ainda os seguintes objetivos específicos. 

 

 Descrever os principais aspectos e conceitos da RSC; 

 Descrever como a RSC tem incorporado preocupações de igualdade de gênero; 

 Avaliar as principais exigências relacionadas à segurança e saúde dos (as) trabalhadores 

(as) na mineração, com enfoque nas questões de gênero; 

 Traçar um breve histórico sobre a trajetória da mulher no mercado de trabalho brasileiro 

e na mineração identificando os principais desafios dessas trabalhadoras; 

 Verificar como as políticas de RSC para igualdade de gênero têm lidado com as 

limitações de saúde e segurança das trabalhadoras dentro do setor mineral. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Será usada, como metodologia para este estudo, a revisão bibliográfica que aborda temas 

como RSC, Igualdade de Gênero, Mineração e Gênero, como também, análise documental de 

relatórios de sustentabilidade e bases de dados sobre trabalho e acidentes de trabalho. Ao final 

do estudo uma análise sobre a RSC desenvolvida e aplicada pelas seguintes empresas: Vale 

S.A., Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Kinross Brasil Mineração S.A. e AngloGold 

Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. 

  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho será dividido em seis capítulos. O primeiro conta com a introdução, o 

porquê da escolha do tema, objetivos gerais e específicos a serem abordados, além da 

metodologia utilizada para a elaboração do mesmo.  
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O segundo capítulo traz a trajetória da mulher no mercado de trabalho e as barreiras por 

elas enfrentadas para ocuparem seus lugares. 

O terceiro capítulo traz a descrição da Responsabilidade Social Corporativa, seu histórico 

e conceitos, como ela é incorporada nas empresas, mais especificamente nas mineradoras. 

Também traz a questão de igualdade de gênero no âmbito corporativo e as ações da RSC quanto 

a este assunto.  

O quarto capítulo irá abordar a mineração no Brasil, bem como a participação da mulher 

no setor mineral, a diferença salarial existente entre homens e mulheres e por fim a saúde e 

segurança na mineração relacionada com as questões de gênero. 

O quinto capítulo irá fazer uma análise comparativa entre os relatórios de sustentabilidade 

das mineradoras supracitadas, o ponto de vista de cada uma em relação a Responsabilidade 

Social Corporativa, a relação entre o número de homens e mulheres trabalhadores dessas 

companhias e quais políticas as empresas possuem em relação a discriminação e assédio.  

Por fim, o sexto capítulo trará as considerações finais, onde serão sintetizadas as opiniões 

dos autores citados e a elaboração de conclusões permitidas pelo estudo.  

 

2 TRAJETÓRIA DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 No Brasil, durante o período colonial, as mulheres trabalhavam nos locais de grande 

circulação de pessoas, onde operavam como tecelãs, doceiras, fiandeiras, rendeiras, entre 

outros. Do período colonial para o republicano houve poucas mudanças, mesmo que este 

coincida com a época da revolução industrial, o que pode ser justificado, pelo atraso dos países 

conhecidos como terceiro mundo em relação aos de país de primeiro mundo, como a Inglaterra, 

berço da revolução industrial (CARRILHO, 2016).      

Durante os séculos XVIII e XIX, houve uma mudança significativa no modo de vida 

das pessoas na Europa. Com as primeiras indústrias se formando foi preciso mão de obra para 

ocupar os postos de trabalho que foram surgindo. Apesar de as mulheres terem começado a 

entrar no mercado de trabalho, que por muito tempo foi algo predominante masculino, essa não 

foi uma transição imediata (CASTILHOS & CASTRO, 2006). A sociedade da época não estava 

pronta para a participação da mulher em atividades além daquelas que eram vistas como ofícios 

femininos e, logo, a filosofia corrente fez com que as mulheres fossem perdendo seus postos de 
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trabalho para se dedicarem a tarefas domésticas, que de acordo com o senso comum, era o mais 

apropriado a uma mulher (CASTILHOS & CASTRO, 2006). 

Outros fatores contribuíram para que as mulheres não fossem vistas com bons olhos no 

mercado de trabalho, como o fato delas serem consideradas como objetos de desejos, o que 

culminaria na desatenção dos homens durante a jornada de trabalho. Havia também o caso de 

as mulheres serem vistas como concorrentes, uma vez que, elas eram uma mão de obra mais 

barata e consideradas mais “obedientes” e, isso, era muito difícil para um homem daquela 

época, que estava acostumado ver a mulher sempre submissa e um passo atrás dele. Por fim, 

tudo isso gerava um impasse entre os homens de negócios que viam no trabalho feminino uma 

boa maneira de aumentar os lucros e os homens conservadores, que valorizavam a família 

tradicional da época onde, como dito anteriormente, as atividades das mulheres deviam se 

restringir às questões domésticas (CARRILHO, 2016). 

Dentro da realidade da economia moderna no Brasil, a participação efetiva das mulheres 

somente começou a se consolidar no final do século XX. Segundo Brito (2019), no caso 

específico da mineração, isso somente ocorreu mais tarde e houve um aumento expressivo no 

número de mulheres mineradoras apenas a partir da segunda metade dos anos 2000. Dessa 

forma, as trabalhadoras formais desse setor passaram de 10.400 para 21.400, entre os anos de 

2006 e 2014. 

2.1 BARREIRAS ENFRENTADAS PELAS MULHERES  

O século XIX foi caracterizado por uma maior entrada das mulheres no mercado formal 

de trabalho, mas foi no século XXI que a consolidação desse acontecimento se deu de fato 

(CASTILHO, 2006). Essa afirmação é corroborada pelo fato que, em 2004, 12,4 milhões de 

mulheres tinham acesso aos seus direitos trabalhistas através de empregos formais e carteiras 

assinadas e em 2014 esse número saltou para 21,4 milhões (CERIBELI et al., 2017). 

No entanto, o aumento do número de mulheres no trabalho formal, não significou a 

igualdade entre os sexos no meio corporativo. A diferença salarial é um fator visível o qual 

privilegia o sexo masculino, porém, segunda a Organização Internacional do Trabalho, existem 

obstáculos não visíveis que impedem ou, pelo menos, dificultam a ascensão da mulher na 

carreira profissional (CERIBELI et al, 2017). 

 O fato que faz com que a mulher tenha dificuldades intangíveis para galgar cargos mais 

elevados nas empresas, foi denominado “parede de vidro” ou “teto de vidro” (LAVOR, 2018). 
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Esse termo foi instituído nos anos 1980, a partir da visão da diferença entre os gêneros no 

mercado de trabalho e os obstáculos enfrentados pelas mulheres na ascensão da carreira 

profissional, os quais podem não ser físicos e explícitos, mas sim culturais, sutis e ocultos 

(LIMA et al., 2013).  

Segundo Steil (1997), este evento do teto de vidro é marcado pela condescendência onde 

o estereótipo de mãe e dona de casa é um ponto negativo favorecendo apenas o homem que é 

visto como tendo maior compromisso e dedicação à organização do que a mulher. Assim, para 

alcançar níveis mais altos no meio corporativo e em funções ditas como majoritariamente 

masculinas, as mulheres precisam diariamente provar sua capacidade de ser igual ou melhor 

nas tarefas desenvolvidas pelo sexo oposto (KAKABACHSE, 2015, apud CERIBELI, 2017).  

Ocorre também o fato de que, não somente nas atividades brutas as quais requerem força 

física, mas bem como no meio empresarial, as mulheres absorvem características do gênero 

masculino, como roupas e comportamentos, a fim de se posicionar como semelhante e de 

mesmo nível e não inferior e frágil como culturalmente é vista (LIMA et al., 2013). Macedo 

(2012, p. 233), por sua vez, enfatiza que: “ A mulher, para combater essa designação 

preconceituosa, encontra como caminho mais viável negar a si mesma na condição de mulher, 

comportando-se como homem. ” 

As mulheres, nos últimos anos, em muitos casos, podem escolher entre dedicar à carreira 

ou ao lar ou até mesmo as duas opções. No entanto, várias reportagens de jornais, 

teledramaturgias, artigos, livros e outros meios de comunicações relatam o desafio dessas 

mulheres para conciliar suas carreiras e cuidar de suas casas e famílias, principalmente, por 

muitas vezes não terem ajuda do parceiro. Um novo termo surgiu para definir milhares de 

mulheres que criam seus filhos sem ajuda do pai: mãe solo, onde as mães se desdobram para 

trabalha, garantir o sustento da família, dedicar a educação dos filhos, além de dar amor e 

carinho (ANCANGELI, 2018). Para darem conta das responsabilidades atribuídas a elas, 

muitas mulheres se submetem a jornadas duplas e triplas de trabalho, algo inimaginável em 

outras épocas (CERIBELI et. al. 2017). 

 Para Goldenberg (2013), cada cultura e classe social impõe uma perspectiva de vida 

plena diferente sobre a mulher. Na realidade brasileira de classe média, por exemplo, a busca é 

pela família feliz, realização profissional e pela aparência ideal. Muitas vezes, essa tríade não é 

alcançada e faz com que a profissional abdique de cargos que exigem maior dedicação e tempo.  

 



13 

 

3 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E SUA RELAÇÃO COM A 

DESIGUALDADE ENTRE OS GÊNEROS  

3.1 ASPECTOS GERAIS 

A visão de igualdade de gênero já está sendo disseminada em diversos países e em 

diferentes áreas do mercado de trabalho, porém, no setor mineral ainda não são encontradas 

mudanças representativas (MACEDO et al., 2012). Desde que se têm relatos, a mineração é 

vista como um trabalho masculino, por demandar força, ser desgastante e insalubre. Porém, se 

diferenciarmos sexo (masculino ou feminino) de gênero, e compreender este como sendo mais 

do que apenas estrutura física e entender quais as necessidades de ambos, poderá auxiliar no 

alcance da igualdade entre homens e mulheres na mineração (CASTILHOS et al., 2006). 

A ONU Mulheres (2011, p. 9) define gênero como sendo: 

 

“A variedade de papéis e relacionamentos socialmente construídos, traços de 
personalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder e influência que a 
sociedade atribui aos dois sexos de forma diferenciada. O sexo biológico, por 
sua vez, é determinado por características genéticas e anatômicas. O gênero é 
uma identidade adquirida, aprendida, que muda ao longo do tempo e varia 
muito dentro das culturas e entre elas. O gênero é relacional e refere-se não 
somente a mulheres ou homens, mas às relações entre estes”. 

 

Ao longo desse capítulo, buscaremos relacionar essa definição de gênero com as políticas 

de RSC existentes, quais ações estão sendo feitas e quais devem ser iniciadas para que a 

igualdade entre os gêneros seja algo real e visto na prática por todos e não apenas fazendo parte 

de políticas utópicas. 

 

3.2 COMO A QUESTÃO DO GÊNERO É TRATADA PELAS PRÁTICAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

3.2.1 UM BREVE HISTÓRICO E SEUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 A RSC é algo que está em foco nos dias atuais, não somente pelas empresas que o fazem, 

mas também pela literatura que abrange este tema. A discussão sobre a responsabilidade no 
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âmbito social das empresas teve início no século XX nos EUA. Com lucros expressivos e o 

monopólio imperativo das grandes empresas a população iniciou uma discussão sobre a 

distribuição justa da riqueza e qual seria a posição do Estado diante desta situação (FARIA & 

SAUERBRONN, 2007). O início da RSC data dos anos de 1960, porém, a RSC teve maior 

visibilidade em função da globalização das últimas décadas. 

Na década de 1960, buscas foram feitas a fim de imprimir forma à RSC (CARROLL, 

1999). Assim como afirma KREITLON (2004) os anos de 1960 a 1980 foram décadas de um 

grande avanço científico e cívico com isso também surgiram no início dos anos de 1970 

inúmeros movimentos civis que impuseram pressão sobre as empresas, reivindicando soluções 

quanto à poluição, emprego e discriminações de raça e gênero. Vê-se então que a demanda por 

igualdade de gênero iniciou de fora para dentro das corporações, e estas precisaram se adaptar 

e incorporar o tema às suas políticas. E assim teve início o debate a respeito da RSC. Alexandre 

Faria e Fernanda Sauerbronn (2007, p. 14) corroboram tal hipótese afirmando: 

 

“Isso se deve em grande parte ao cenário de contestações e de turbulência 
social da década de 1960, quando grandes empresas se tornam alvos 
frequentes de diversas reivindicações, motivadas pelo fortalecimento de 
princípios revolucionários e pela mobilização da sociedade civil. Essa 
mobilização possibilita o surgimento de movimentos sociais que passam a 
exercer pressão sobre as empresas, discutindo a sua responsabilidade das 
mesmas sobre diversas questões — tais como poluição, consumo, emprego, 
discriminação racial e de gênero”. 

 

Finalizando a década de 1970, novas mudanças ocorreram no âmbito empresarial. As 

decisões no que dizem respeito à RSC começaram a ser direcionadas às próprias organizações 

ao invés de atribuí-las somente à população (CARROLL, 1999). 

Ao longo dos anos de 1980, teve início o processo de globalização, que permitiu o 

crescimento e a expansão das grandes empresas através da tecnologia de informação 

(KREITLON, 2004). Foi a partir desta década que inovações políticas surgiram, criando nova 

estruturação para as práticas de RSC. Entre esses temas, foram sendo debatidos diferentes 

aspectos com especial ênfase às questões ambientais e igualdade de oportunidades. 

Atualmente o assunto RSC é bastante comentado, porém ainda não se tem uma definição 

única e concreta. Segundo Faria e Sauerbronn (2007), a Responsabilidade Social Corporativa é 

fundamentada a partir de três abordagens: normativa, contratual e estratégica. 

A abordagem normativa, vinda do Business Ethics, tem o pressuposto de que a 

organização e suas atividades são eleitas ao julgamento ético. Esta ideia atualmente parece 
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comum, porém é necessário lembrar que “a colocação em cheque da empresa enquanto tal”, em 

relação à visão ética e social data do final da década de 1960 afirma Kreitlon (2004). Mais 

especificamente segundo Faria e Sauerbronn (2007, p. 18). 

 

“A abordagem normativa, característica da precursora escola da ética nos 
negócios (business ethics), se baseia no argumento de que as atividades 
empresariais estão sujeitas ao julgamento moral. Assim, a responsabilidade 
social da empresa está associada diretamente à sua responsabilidade moral”. 

 

A abordagem contratual foi baseada em um viés denominado Business & Society, o qual 

tem por características fundamentais a relação entre organização, ética e sociedade seguindo 

um foco mais social e político e bastante prático. Sob o ponto de vista de Kreitlon (2004), a 

RSC no âmbito da abordagem contratual é sustentada por três pressupostos. O primeiro diz que 

empresa e sociedade se integram em um mesmo sistema. O segundo argumento nos fala que 

empresa e sociedade estão ligadas por meio de um contrato social. Por último afirma que a 

sociedade tem o controle sobre a empresa. 

A abordagem estratégica é representada pela escola de gestão de temas sociais (Social 

issues management). Essa abordagem tem por objetivo principal a confecção de métodos de 

coordenação que contribua para o aprimoramento do desempenho ético e social das 

organizações (FARIA & SAUERBRONN, 2007).  

Entende-se então que teoricamente o que ajuda a sociedade beneficia a instituição. 

Segundo Kreitlon (2004), a perspectiva da abordagem estratégica nos mostra que, não 

imediatamente, mas “o que é bom para a sociedade é bom para a empresa”, sugerindo de forma 

sutil que o inverso também é verdade. 

 

3.2.2 COMO A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA TEM 

INCORPORADO PREOCUPAÇÕES DE IGUALDADE DE GÊNERO 

Para incorporar os princípios de RSC em uma empresa, têm-se como bases principais os 

indicadores Ethos de Responsabilidade Social Corporativa e a norma ANBT NBR ISO 26000 

(Diretrizes sobre Responsabilidade Social).  

O Instituto Ethos foi criado em 1998 por um grupo de executivos, a fim de formar um 

polo de conhecimento, troca de experiência e formação de meios que ajudasse as empresas a 
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analisar e melhorar suas práticas de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável 

(ETHOS, 2004). Os indicadores Ethos se dividem em: Valores, Transparência e Governança; 

Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade e por 

fim Governo e Sociedade; esses indicadores são a base para a análise da situação atual da 

empresa e é um direcionamento para as ações a serem feitas. 

O Instituto Ethos (2004), em seu estudo “O compromisso das Empresas com a 

Valorização da Mulher” afirma que foi a partir do final dos anos de 1990 que a RSC realmente 

iniciou o seu desenvolvimento e passou a ser mais cobrada pela sociedade e usada pelas próprias 

empresas para melhorar e sustentar a imagem de socialmente responsáveis. Atualmente, 

empresas renomadas internacionalmente veem a RSC como meio avaliativo na seleção dos seus 

stakeholders. Variadas empresas, em todo o território nacional, estão buscando firmas que se 

responsabilizem socialmente para formar parcerias seja com fornecedores, bancos ou agências 

de crédito e também para investirem (SMITH, 2013). 

Nos dias atuais, a RSC está presente na pauta de diversas organizações, das quais a grande 

maioria possui como princípio, visão e/ou missão valores relacionados às questões sociais e 

ambientais. Porém, para que essas questões sejam de fato vivenciadas pelas empresas e notadas 

em seu dia a dia, segundo Smith (2013), é necessário que a política, a estratégia e suas atividades 

estejam bem definidas e relacionadas com a cultura organizacional. A formulação desses 

princípios pode ser embasada na norma ABNT ISO 26000, que possui sete diretrizes as quais 

buscam direcionar e orientar as organizações para que estas consigam atingir seus objetivos 

quanto empresa ao lado da responsabilidade social. De acordo com o INMETRO (2012), essas 

diretrizes seriam: 

1. Accountability, que significa prestar contas e ter responsabilidade sobre os efeitos e 

impactos no meio social, econômico e ambiental. Para isso é necessário entender as 

consequências das atividades praticadas pela empresa na sociedade. 

2. Transparência, ou seja, comunicar claramente às partes interessadas, quais os possíveis 

impactos das ações e decisões da corporação no ambiente econômico, social e ambiental. 

3. Comportamento ético, que é ter como base a honestidade, equidade e integridade nas 

ações que impactam meio ambiente e sociedade. Tendo sempre o compromisso de arcar 

com os impactos das ações e identificar os valores fundamentais da empresa. 
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4. Respeito aos interesses das partes interessadas, isto é, ter consciência do quanto as ações 

e atividades da corporação afetam as partes interessadas e colocar-se no lugar destes 

enquanto sociedade. 

5. Respeito pelo estado de direito, ou seja, entender que nenhuma empresa ou pessoa está 

acima da lei. Manter-se informado sobre as leis que regem a atividade da corporação e 

garantir que as mesmas sejam cumpridas. 

6. Respeito às normas internacionais de comportamento, mas também, cumprir a leis e 

regulamentações as quais está sujeito.  

7. Respeito pelos direitos humanos, bem como garantir que ele seja cumprido em todas as 

ações da empresa e entender que estes são aplicados a todos os países e culturas. 

Posteriormente, ainda segundo Smith (2013) e baseado na ISO 26000, valores e princípios 

devem ser incorporados à organização juntamente com a liderança, a qual deve garantir a 

formalização e alinhamento destes com a cultura e colaboradores da empresa. A nova política 

a qual a empresa se baseia, deve ser amplamente divulgada à sociedade e setores envolvidos 

fortalecendo o compromisso firmado diante destes. É de suma importância que estes princípios 

não sejam apenas comunicados às partes interessadas, mas também disseminados a todos os 

setores, aplicando-os e vivenciando-os e sendo espelho para a sociedade. 

Dentre os valores e princípios a serem incorporados, figura a igualdade entre os gêneros. 

Esta tem sido uma luta unilateral que acontece há algumas décadas em todos os setores, 

principalmente no mercado de trabalho e em cargos historicamente masculinos.  Existem 

desigualdades que afetam não apenas as mulheres, mas também pessoas com deficiência, 

negros, índios as quais devem ser erradicadas (MORSH, 2013). 

Mudanças substanciais na sociedade podem ser feitas através de políticas de igualdade de 

gênero. É fundamental que essas políticas sejam determinadas pelo Estado, porém a autonomia 

das empresas nas tomadas de decisão deve ser preservada (OLIVEIRA, 2016). Com a 

implantação dessas políticas nas corporações, melhor seria a redistribuição dos recursos entre 

ambos os sexos, ou seja, eles teriam maior igualdade entre educação, recursos financeiros e 

culturais (SOUZA, 2004). 

Para incorporar a igualdade de gênero no âmbito empresarial através RSC é necessário 

ter um domínio significativo sobre o assunto. Há algum tempo a imagem das empresas, muitas 

vezes, vem sendo atrelada às suas ações sociais e ambientais. Porém, com a RSC, as ações 

internas das corporações também estão sendo julgadas. O universo corporativo, buscando 
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diversificação e incorporando a igualdade entre os empregados homens e mulheres, visa melhor 

a imagem interna e externa da empresa (PACHECO, 2002). 

Sobre os meios de implantação da política de igualdade de gênero nas empresas, 

Alessandra Oliveira (2016, p. 32) afirma: 

 

“Por mais que o modelo considerado ideal para a implantação da 
Responsabilidade Social nas organizações seja o da gestão integrada, onde as 
diretrizes estratégicas da empresa contemplam toda essa questão, existem 
boas práticas de RSC em modelos menos integrados. Entretanto, no que diz 
respeito às políticas de gênero, é essencial que as ações estejam atreladas aos 
valores da organização e constituam uma cultura organizacional para que a 
política seja bem embasada e consolidada no que diz respeito à relação da 
empresa com seus diversos públicos”. 

 

O aumento de informações sobre RSC nos últimos anos é resultado do interesse 

empresarial em mostrar para a sociedade as boas práticas aplicadas pela corporação, sejam elas 

de âmbito sustentável ou social. Porém, o fato das empresas publicarem, nos seus respectivos 

canais de comunicação, as suas ações de RSC, não comprova a efetividade e veracidade das 

mesmas (MILANI, 2008). 

Segundo Morsch (2013), é importante o auxílio na estruturação de políticas mais 

eficientes de igualdade de gêneros. A formação dessa visão a partir do olhar das empresas faz 

com que estas vejam a necessidade de terem programas empresariais atrelados às leis que regem 

a igualdade sem discriminação para oferecer às mulheres as mesmas condições e oportunidade 

de crescerem e se desenvolverem dentro da corporação. É necessário entender a correlação 

entre políticas de igualdade de gênero das empresas que praticam essas políticas, vista pelos 

stakeholders e a forma de aproveitar o potencial, muitas vezes singular, das colaboradoras para 

funções específicas ou menos generalizadas, tendo assim uma forma genuína de igualdade de 

gêneros. 

Mesmo com uma maior disseminação das ações relacionadas à RSC nos dias atuais, no 

Brasil, ainda não há grande abordagem sobre a equidade de gêneros no meio corporativo. 

Estudos sobre a relação entre a divulgação de eventos sociais corporativos e o desempenho 

financeiro da empresa e sobre relatórios de sustentabilidade, são encontrados na literatura com 

uma frequência muito maior do que as ações feitas pelas organizações para equilibrar a 

diferença entre homens e mulheres no âmbito corporativo. 

De acordo com Rodrigues (2011, p. 2), “Responsabilidade Social, Comunicação Interna 

e Cultura Organizacional apresentam-se como poderosa tríade para harmonia nas práticas de 
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mudanças sociais internas”. Já para Morsch (2013), a igualdade de gênero deve ser tratada como 

lei e não apenas como boas práticas corporativas. Para isso, tem-se desde a Constituição Federal 

de 1988, no artigo 5º, I, a igualdade de direitos e obrigações entre mulheres e homens. Onde os 

salários, bem como o exercício da função e critérios admissionais, não são diferenciados pelo 

sexo, idade ou cor.  

Segundo Ethos (2004), a Constituição brasileira proíbe a discriminação no que se refere 

a diferença salarial, critério de admissão em razão de sexo, raça e estado civil. Algumas 

conquistas ao longo dos anos veem sendo alcançadas como, por exemplo, a licença maternidade 

e mais recentemente a licença paternidade e creches não somente para as funcionárias mães, 

mas também para os funcionários pais.  

Barros (1995) afirma que o Direito do Trabalho e a atuação das organizações públicas 

devem assegurar o valor e a proteção ao trabalho da mulher brasileira. A legislação, no que diz 

respeito ao trabalho da mulher, evoluiu para acompanhar algumas transformações econômicas 

e sociais das últimas décadas. 

O conhecimento sobre as leis que tangem a nossa sociedade é de suma importância para 

o cumprimento dos deveres e a exigência dos direitos. Porém, é fundamental que os 

profissionais encarregados de criar e fazer cumprir as políticas de inclusão nas organizações, 

façam uso de argumentos e estatísticas que demonstrem a efetividade destas no exercício e no 

bom funcionamento das empresas. 

Para Morsch (2013) na última década, alguns estudos tentam comprovar numericamente 

a relação entre a RSC, a imagem da empresa e os lucros obtidos por ela provenientes destas 

ações de responsabilidade social. Esses estudos mostram que existem diversas práticas de 

discriminação no ambiente corporativo, e que as diferenças existentes vistas apenas como um 

número de uma estatística, não elimina o problema e não gera retorno. A autora também afirma 

que as políticas de inclusão e combate à discriminação nas empresas, quando feitas não apenas 

para cumprir protocolos, mas para realmente identificar e tratar o problema, auxiliam a 

instituição na geração de lucro e no desenvolvimento dos profissionais. 

Com a evolução do Direito do Trabalho, progrediram também os direitos das mulheres 

no mercado de trabalho. Com o maior empenho do Ministério Público e da Justiça do Trabalho 

em averiguar casos que envolviam a discriminação de gênero no meio corporativo, o Governo 

Federal intensificou a cobrança, principalmente no setor público e nas corporações ditas como 

referência no setor, a respeito da equidade entre os gêneros. Iniciou-se então, uma renovação 
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na cultura corporativa, devido às repercussões no âmbito jurídico, social e na mídia nacional, 

ondem eram expostos inúmeros casos não somente de desigualdade salarial, mas também casos 

de abusos e assédios contra as mulheres (PRONI, 2017). 

Morsch (2013) afirma que existem diversos tipos de discriminação contra a mulher, 

podendo ser desde a mais direta e invasiva como o assédio sexual até a mais discreta e 

imperceptível como rotular as mulheres como tendo um perfil exclusivo para cargos de 

secretariado e auxiliar, eliminando estas das vagas para altos cargos executivos. Foi devido a 

tais acontecimentos, que as grandes empresas perceberam que seu nome era diretamente ligado 

aos seus atos quanto empresa responsável e politicamente correta. Dessa forma, estas atrelaram 

a sua estratégia de marketing e a RSC a equidade entre homens e mulheres. 

Segundo o estudo feito pelo Instituto ETHOS denominado “Perfil social, racial e de 

gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas” ao longo dos anos tem 

acontecido avanços no equilíbrio entre mulheres e homens no mercado de trabalho, porém ainda 

há uma significativa diferença entre os cargos ocupados por eles. 

O Gráfico 1 mostra que entre os anos de 2003 a 2007 houve aumento no número de cargos 

ocupados por mulheres com exceção do setor de gerência, também é possível observar que 

quanto mais alto é o nível de carreira, menor é a participação das mulheres.  

De 2007 a 2010 houve um decréscimo do número de cargos ocupados pela população 

feminina, exceto pelos cargos executivos. Essa queda pode ser explicada pela crise de 2008 a 

qual afetou diversos seguimentos dos setores trabalhistas. Uma pesquisa referente ao perfil dos 

demitidos nesta crise foi feita levando em consideração características individuais dessas 

pessoas como, por exemplo, idade, sexo e escolaridade. Esta pesquisa evidenciou que 52,4% 

das demissões ocorridas na crise de 2008 atingiram o sexo feminino, fazendo com que houvesse 

uma maior disparidade no mercado de trabalho (SILVA, 2012). 
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Gráfico 1 - Distribuição de cargos entre as mulheres 

 

Fonte: ETHOS, 2016 

 

  

Segundo o censo realizado em 2010, a população de mulheres na sociedade brasileira era 

representada por 51,03%, e a população economicamente ativa (PEA) era composta por 43,9% 

de mulheres. Quando se observa o percentual da população com ensino superior completo, 23,5% 

das mulheres com idade acima de 25 já concluíram o estudo, contra 20,7% da população 

masculina IBGE (2010). Com esses dados, pode-se concluir que as mulheres possuem maior 

escolaridade, porém possuem menos acesso ao mercado de trabalho do que os homens. O 

ingresso tardio da mulher no mercado de trabalho, devido à sociedade patriarcal onde vivemos, 

poderia explicar os dados citados anteriormente, o que resultou em um processo lento e 

progressivo em busca do espaço e do reconhecimento da mulher no mercado de trabalho. 

O Gráfico 2, por sua vez, demonstra o quanto as 500 maiores empresas do país fazem 

pela igualdade de gêneros dentro dos setores corporativos. Onde cada coluna representa um 

nível hierárquico dentro da empresa, vê-se que nos setores com menor relação aos cargos de 

liderança há mais ações quanto ao incentivo à participação de mulheres nos departamentos 

envolvidos. Mas a grande maioria constata que realmente não existem, dentro das instituições 

onde trabalham, ações que claramente impulsionem a participação das mulheres nos 

seguimentos corporativos ou possuem apenas medidas pontuais, as quais muitas vezes são de 

cunho obrigatório a fim de atingir metas e para serem expostas em relatórios anuais.  
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Gráfico 2 - Incentivo à participação de mulheres

 

Fonte: ETHOS, 2016 

 

Apesar de o Instituto Ethos (2004) afirmar que as políticas para o fortalecimento das 

mulheres no setor corporativo estão ganhando força ao longo do tempo, recebendo incentivos 

internacionais e entrando na pauta das organizações brasileiras, os dados mostrados acima 

indicam que ainda tais esforços ainda não têm sido amplamente adotados. Ter uma visão dessas 

políticas, não como obrigatórias, mas como realmente necessária para o desenvolvimento da 

empresa é fundamental para o sucesso de ambas.  

Não há porque exigir tratamento igualitário para pessoas que têm necessidades diferentes. 

Barros (2010) afirma que as ações não tentam garantir a igualdade entre os gêneros, mas sim 

oferecer meios para que as mulheres se equiparem aos homens e possam ter as mesmas 

oportunidades na carreira profissional. 

Proni (2017), por sua vez, afirma que para que haja incentivo à igualdade de gêneros nas 

empresas é necessária fundamentalmente a adoção dessas políticas por parte das empresas de 

cunho privado. A autora afirma também que as políticas públicas possuem certa limitação e não 

conseguem por si só equiparar homens e mulheres nos ambientes corporativos. Normalmente 

as empresas de grande porte que são submetidas a essas políticas fazem com que as mesmas 

sejam cumpridas e algumas empresas ainda ampliam as ideias de igualdade entre os gêneros 

desenvolvendo campanhas e ações por meio de acordos coletivos. Porém, o pouco que está 

sendo feito não é suficiente para eliminar a divisão sexual do trabalho que é enraizada 

culturalmente em nossa sociedade. É fundamental que as corporações entendam que a política 
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de incentivo à equidade de gênero é importante e é o caminho certo a ser trilhado, mas tão 

importante quanto é oferecer aos seus colaboradores dignos e igualitários, reconhecimento 

profissional independente do sexo, capacitação para que ambos consigam por mérito próprio 

alcançar novos patamares dentro da organização. Nesse sentido, Morsch (2013, p.1) afirma que: 

 

“Enxergar o resultado econômico como um produto colateral do cumprimento 
e realização de direitos de mulheres e de homens deve ser o caminho para 
estimular as empresas a realizar programas de igualdade de gênero. A 
igualdade entre homens e mulheres, nesse sentido, não pode ser entendida 
apenas como boa prática, mas como produto de lei, de dever e de direito de 
todos. Se os programas de inclusão forem assim entendidos pelas empresas 
que os desenvolvem, as ações afirmativas, assim como outras ações 
relacionadas à agenda da sustentabilidade, têm maiores chances de dar certo, 
de ser de longo prazo e de gerar melhores resultados para as empresas”. 
 

Porém, ainda pode se fazer mais para promover a igualdade entre homens e mulheres 

como, por exemplo, tornar público o compromisso firmado pela corporação em lidar com a 

desigualdade de gêneros, bem como as estratégias que serão utilizadas para atingir esse objetivo. 

Pesquisas internas também é uma opção para que as reclamações e problemas sejam sanados e 

os programas criados sejam direcionados para os pontos mais críticos das reclamações (PRONI, 

2017). 

4 MINERAÇÃO NO BRASIL 

4.1 O MERCADO MINERAL BRASILEIRO 

 A mineração pode ser traduzida por processos e atividades industriais que têm por 

objetivo extrair minérios do solo, ela pode ser relacionada direta ou indiretamente com inúmeras 

questões de crescimento do país. Sendo muitas vezes criticada e até rejeitada devido ao alto 

impacto causado ao meio ambiente e a sociedade que circunda (LOPES, 2014). 

 A extração mineral é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais do Brasil. 

Desde o início do século XVI, a produção de minerais e a procura por jazidas já faz parte da 

história do país (IBRAM, 2003). Os métodos para a extração dos minerais eram bastante 

rudimentares, porém a necessidade e a procura por tais minerais não eram grandes. Os mais 

demandados na época eram a argila, areia e o cascalho pois eram utilizados em construções. As 
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minas de ouro foram as primeiras a receber maior investimento de tecnologias existentes na 

época para a extração e comercialização do mineral (GERMANY, 2002). 

 A técnicas para extração do minério, ao longo dos anos, passaram por modernizações e 

se adaptaram para o modelo de larga escala, evoluindo para o que se tem hoje, um setor mineral 

composto por corporações transnacionais e controladoras de grandes riquezas (IBRAM, 2003). 

A atuação das mineradoras em muitas situações é criticada pela sociedade, ambientalistas e 

comunidades que elas atingem, por ter um processo agressivo ao meio ambiente e à população 

que às circundam. 

 O setor extrativo mineral é um grande impulsionador da balança comercial do país, 

responsável por 4,2% do PIB nacional no ano de 2016. Ela engloba os setores da Mineração, 

Petróleo e Gás, segundo o IBGE (2017), e possui uma grande significância para a economia 

brasileira. A relevância desse setor no mercado global, fez com que a atenção de grandes 

compradores se voltasse para o país devido ao alto potencial mineral que o Brasil possui 

(VALE, 2017).  

 O gráfico 3 apresenta a produção mineral brasileira nos anos de 1994 a 2017 e uma 

estimativa para o ano de 2018. Pode-se observar uma ascensão nos anos de 2010 e 2011, 

seguido de um leve declínio até o ano de 2014. Porém no ano 2015 houve uma retração bastante 

considerável na produção mineral do Brasil por consequência da crise do ano anterior que 

atingiu o país. A mesma se mantém até os dias atuais, porém o mercado esboça uma reação 

com o aumento gradual da produção nos últimos três anos. 

 
Gráfico 3 – Produção Mineral Brasileira 
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 Tem-se a mineração como fornecedora principal de inúmeras matérias-primas que são 

essenciais para indústrias produtoras de bens que sendo fundamentais para o nosso cotidiano 

(IBRAM, 2002). Como exemplos dessas indústrias há as metalúrgicas e siderúrgicas, as quais 

fornecem componentes imprescindíveis ao padrão de vida urbano atual, trabalho e conforto do 

ser humano. 

 No ano de 2016, os principais produtos minerais exportados pelo Brasil foram o minério 

de ferro, ouro, cobre, ferronióbio, bauxita e manganês (IBRAM, 2017). O gráfico 4 representa 

a quantidade exportada dos principais minérios em 2017. 

 Devido à porcentagem discrepante entre o ferro e os outros minérios, tomaremos ele para 

análise juntamente com o ouro. Dois dos minérios com maior exploração e comercialização no 

Brasil, que juntos somam quase 80% de toda a exportação de minério do território nacional. 

Segundo o IBRAM (2016), as maiores empresas extratoras e produtoras do minério de ferro no 

território nacional são em primeiro lugar a Vale S.A., em segundo a Minerações Brasileiras 

Reunidas SA e em terceiro a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

 
 
 

Gráfico 4 – Participação dos minerais nas exportações Brasileiras em 2017 
 

 
Fonte: IBRAM, 2018 

 

  

 A Vale S.A, teve origem através do Acordos de Washington, firmados em 13 de maio de 

1942 entre Brasil, EUA e Inglaterra; como consequência, em 1º de junho do mesmo ano nascia 

a empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce (RODRIGUES, 2001). “A Vale – ao lado da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), criada um ano antes – era mais que uma peça no 
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tabuleiro das relações internacionais em tempos de guerra. Em breve, teria vida própria e se 

transformaria em uma das maiores empresas do país” (VALE, 2012). 

 Privatizada em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a então CVRD mudou 

o nome e passou a ser conhecida apenas por Vale S.A. Após algumas aquisições e expansão 

como multinacional, hoje a Vale detém a quinta posição no ranking mundial das maiores 

mineradoras e ocupa o topo do ranking na produção de minério de ferro, pelotas e níquel 

(IBRAM, 2017). As Minerações Brasileiras Reunidas SA, é uma subsidiária da Vale S.A.; não 

foram encontradas informações relevantes quanto à empresa, embora ela ocupe a segunda 

posição no ranking de maiores mineradoras do país. 

 A CSN foi fundada em abril de 1941 e privatizada em 1993. A empresa atua nas áreas de 

siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. Possui plantas em Minas Gerais, como a 

Casa de Pedra e do Engenho, onde extraem minério com alto teor de ferro que é exportado para 

diversos países (CSN, 2017). 

 As maiores empresas exportadoras de ouro no Brasil são, em primeiro lugar a canadense 

Kinross Brasil Mineração S A e, em segundo, a britânica Anglogold Ashanti Córrego do Sítio 

Mineração S.A (DNPM, 2018). 

 Responsável por 22% de toda a extração de ouro do território nacional, a mineradora 

Kinross Paracatu integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com presença na 

América do Sul, América do Norte, África, Europa e Ásia. Atua também na área de pesquisa e 

desenvolvimento e beneficiamento mineral. Detentora da maior mina de ouro do Brasil, a mina 

Morro do Ouro em Paracatu (MG), a empresa investe na extração em grande volume 

compensando o baixo teor aurífero do minério da região, com um teor de 0,4 gramas de ouro 

por tonelada. A mineradora emprega 1.800 funcionários diretos e cerca de 3.000 mil indiretos 

(KINROSS, 2016). 

 No ano de 2004 ocorreu a fusão entre a AngloGold e Ashanti Goldfields. Hoje uma das 

maiores mineradoras de ouro do mundo, a AngloGold Ashanti possui operações espalhadas em 

quatro continentes e sua sede fica na África do Sul. Ela iniciou sua atuação no Brasil no final 

da década de 1990 em Goiás e Minas Gerais e hoje ocupa a segunda posição entre as maiores 

exportadoras de ouro do país (ANGLOGOLD, 2016). 

 As quatro empresas acima citadas serão usadas como exemplos para o estudo sobre os 

programas de RSC os quais elas desempenham. Pretendem-se com esta análise verificar as 

ações que são desenvolvidas por elas visando à equidade entre os gêneros e avaliar seus 

resultados. 
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4.2 MULHER NA MINERAÇÃO 

 4.2.1 A TRAJETÓRIA DA MULHER NA MINERAÇÃO 

 A exclusão das mulheres do mercado de trabalho foi e ainda é uma realidade. No setor 

mineral não foi diferente, no ano de 1935 a Organização Internacional do trabalho (OIT) 

homologou a Convenção nº45, que proibia o trabalho de mulheres dentro de minas com intuito 

de preservar sua saúde, segurança e garantir que suas funções de cuidar da educação dos filhos, 

dos afazeres do lar e, consequentemente, de seus maridos fossem garantidas. Assim, podemos 

ver um exemplo típico entre o impasse da vida pessoal das mulheres versus sua vida 

profissional, o que por muitos anos nunca foram duas opções, pois só se podia escolher uma 

delas, que em um jeito bem contemporâneo de se dizer seria ser: bela, recatada e dor lar 

(CASTILHOS & CASTRO, 2006). 

Apesar do aumento expressivo do número de mulheres na mineração ao longo dos 

séculos XX e XXI, os cargos ocupados por elas são, em sua maioria, restritos a níveis 

operacionais como secretárias, operadoras de máquinas, supervisoras e técnicas, exigindo, em 

sua grande maioria, apenas a conclusão do ensino médio (BRITO, 2019).  

Uma questão que mostra como empecilho para uma maior a ocupação das mulheres em 

cargos “historicamente masculinos”, é a falta de infraestrutura adequada para receber essas 

trabalhadoras nas minas. Dentre as dificuldades enfrentadas, Brito (2019) destaca a função das 

motoristas de caminhões fora de estrada que transportam o minério. As jornadas de trabalho 

dessas mulheres são extensas e não há adaptações para suas necessidades como, por exemplo, 

banheiros femininos ou até mesmo apropriados para que elas façam uso durante as horas do 

turno. Isso resulta em situações humilhantes e de prejuízo para a saúde, onde as colaboradoras 

precisam urinar nas calças ou fazer uso de fraldas geriátricas, aumentando o número dos casos 

de incontinência urinária entre essas motoristas. 

Outro ponto de vista para essa masculinização da mulher na mineração é colocado por 

Brito (2019) como sendo consequência dos constantes casos de assédio moral e sexual que as 

mulheres vêm sofrendo desde que adentraram ao mercado de trabalho e principalmente em 

ambientes predominantemente masculinos. Como exemplo a autora citou mulheres em cargos 

de supervisão nas minas, que podem ter sua autoridade anulada por seus subordinados e para 

que tal fato não ocorra elas optam por adquirir uma postura mais fechada e séria e acabam sendo 

rotuladas como “bravas” e “autoritárias”. 



28 

 

As mulheres qualificadas para cargos de liderança enfrentam desafios e barreiras tais 

quais as que buscam seus lugares nas minas em funções caracterizadas como masculinas. Nos 

cargos estratégicos, as mulheres se deparam com as dificuldades logo no processo de seleção 

disputando as vagas com homens que possuem, segundo Carrilho (2016), características 

específicas as quais se encaixam na vaga ofertada como, por exemplo, disponibilidade de 

horários pois a maioria não faz jornadas duplas ou até triplas como muitas mulheres fazem, 

controle emocional, resistência e coragem também são pré-requisitos necessários para tais 

cargos. Sendo contratadas, ainda enfrentavam as dificuldades de se impor perante seus 

subordinados ou colegas de equipe, possuir salários equivalentes aos mesmos cargos ocupados 

por homens e adquirir posições de fato cruciais para a empresa (LOMBARDI,2008). Para 

Hirata (2002), há uma divisão sexual do trabalho, onde as funções exercidas pelo sexo 

masculino são ditas mais dignas e de maior importância estratégica, e das mulheres vistas como 

tarefas adjacentes e coadjuvantes no âmbito empresarial. Assim, as mulheres são responsáveis 

por apenas 37,8% das posições de liderança (IBGE, 2018). Estima-se que, no Brasil, a equidade 

na ocupação dos cargos de níveis estratégicos em organizações, levará de 100 a 200 anos, visto 

o histórico recente dessas mulheres na ocupação de tais posições (OIT, 2015). 

 

4.2.2 DIFERENÇA SALARIAL 

 A entrada da mulher no mercado de trabalho, no Brasil, foi um processo lento e gradual, 

principalmente nos setores mais conservadores como a mineração e a construção civil. No que 

diz respeito à mineração, podemos ver que as mulheres foram ganhando campo para 

desempenharem tarefas que necessitam maiores cuidados e precisão, como em análises 

laboratoriais e, também, na parte logística, por terem mais cuidado e estragarem menos as 

ferramentas de trabalho (CARRILHO, 2016). A autora também afirma que as mulheres são 

raramente destinadas a maquinários mais “complexos” como uma escavadeira ou serviços na 

mina subterrânea e de beneficiamento por serem considerados perigosos, demandarem maior 

força física e serem mais “puxadas”. Vale ressaltar que tais atividades são as que possuem 

maiores bônus salariais devido aos adicionais como:  serviços noturnos, insalubridade, 

periculosidade, entre outros. Os adicionais nos salários podem contribuir com a discrepância 

salarial entre homens e mulheres (CARRILHO, 2016). 
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 Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) mostrou 

que as mulheres, mesmo tendo maior escolaridade e dedicarem mais horas ao trabalho, possuem 

salários 23,5% menores que dos homens. Além disso, o mesmo estudo apontou que as mulheres 

dedicam em média 18 horas semanais a cuidar de pessoas e do lar, sendo que o tempo médio 

dos homens é em média 10,5 horas, ou seja, 23% a menos que as mulheres e, isso, muitas vezes 

levam as mulheres a buscarem trabalhos mais flexíveis que colaboram para os salários serem 

inferiores aos dos homens (PERET, 2019). 

 No ano de 2005, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fez um 

levantamento onde apontou que dentre os trabalhadores do setor mineral que não possuíam suas 

atividades remuneradas, 18% correspondem a mulheres contra 3% destinados aos homens 

(CASTILHOS & CASTRO, 2006). Outro caso na mineração, também encontrado pelo IBGE, 

foi o de trabalhadoras que ocupavam o cargo de dirigente de explorações e recebiam o salário 

de R$ 5.439,00 no ano de 2018; em contrapartida, um homem com a mesma função e cargo 

recebia o salário de R$ 17.006,00. Em média, as mulheres em cargos de comando ganham um 

terço dos salários destinados aos homens que desempenham o mesmo trabalho. (IBGE, 2018). 

 

4.3 GÊNERO, SAÚDE E SEGURANÇA NA MINERAÇÃO 

Foi na década de 1970 que o Brasil se tornou campeão em acidentes e doenças do 

trabalho, e isso fez com que novas medidas legais fossem tomadas a fim de mitigar tais 

acidentes, foi criado então as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho 

(NR’s) (GANDRA, 2004). Atualmente são 37 NR’s que conduzem as atividades laborais e 

regulamentam atos e condições de segurança. Uma norma em específico, regulamenta a 

Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, é a NR 22, a qual tem por objetivo: 

 

“Norma Regulamentadora tem por objetivo disciplinar os 

preceitos a serem observados na organização e no 

ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o 

planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira 

com a busca permanente da segurança e saúde dos 

trabalhadores”. (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1943) 

 



30 

 

A princípio haviam previsões, por parte dos especialistas que desenvolveram as NR’s, 

de que haveria uma adequação das normas à medida que os conhecimentos técnicos a respeito 

dos riscos que o trabalho envolve fossem evoluindo. Porém, pequenas alterações foram feitas e 

somente oito normas foram criadas além dos originais de 1978 (VIEIRA, 2014). 

A NR 22, em toda sua integra, não menciona que deve haver uma política diferenciada 

para o gênero feminino nos quesitos de segurança e saúde ocupacional. Visto que foi no ano de 

1943, que a CLT entrou em vigência fazendo menção direta às mulheres trabalhadoras, porém, 

mantendo o mesmo conteúdo já existente na Constituição Federal da época (1916), não é uma 

inteira surpresa que as NR’s não façam referência às mulheres (VIEIRA, 2014). 

 Atualmente a CLT possui um capítulo integralmente voltado para garantir os direitos 

das mulheres no mercado de trabalho como, por exemplo, a duração e as condições do trabalho, 

trabalho noturno, períodos de descanso, métodos e locais de trabalho e principalmente uma 

seção voltada para a proteção à maternidade (CLT, 1946). 

 Um relatório elaborado pela Agência Europeia para Segurança e Saúde no Trabalho 

(AESST) onde se evidencia a diferença entre os gêneros em relação a Saúde e Segurança 

ocupacional, as quais precisam ser levadas em consideração para a redução de acidentes no 

trabalho e doenças originadas por ele (CLIVATTI, 2019). Do relatório, destaca-se: 

 

 A participação das trabalhadoras e o tipo de trabalho feito por elas deve ser levado em 

consideração nas investigações de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) para que as 

diferenças existentes em relação aos riscos sejam expostas e analisadas; 

 Ter como base leis e políticas específicas que garantam o suporte às mulheres 

trabalhadoras e à prevenção dos riscos envolvidos nas atividades destas mulheres. 

 A empresa deve integralizar a SST com políticas de responsabilidade social fazendo 

com que a discriminação sofrida pelo gênero feminino seja combatida. 

 Incluir a participação da mulher na elaboração dos Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) tendo assim uma visão diversificada para a eliminação destes riscos 

no local de trabalho. 

 

 Como visto anteriormente, as mulheres estão sujeitas a maiores sobrecargas de trabalho 

devido às jornadas duplas as quais elas enfrentam, associadas às responsabilidades familiares. 

Isto deve ser levado em consideração nas políticas que tangem a saúde e segurança, pois causam 

um desgaste físico e mental nas trabalhadoras (VIEIRA, 2014). 
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 Conforme Oliveira1 (1997 apud VIEIRA, 2014), a diferença entre os sexos não pode ser 

definida apenas pelas características físicas existentes entre eles para que uma política de SST 

seja elaborada. Sobrecargas sociais como a dificuldade de ingresso e permanência na atividade 

profissional exercida bem como as condições ambientais do trabalho, que devem respeitar as 

particularidades biológicas de cada um, são exemplos de que a atividade laboral atinge de forma 

diferente homens e mulheres. 

 Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito para saúde é algo bem mais 

abrangente do que apenas a falta da doença. Para ela, saúde é conjunto do bem-estar físico, 

mental e social, não apenas a ausência de enfermidades. 

 Apesar de existir uma redução no número de acidentes nos últimos anos, a mineração 

continua sendo uma das atividades com maiores riscos de acidentes e um alto grau de lesões 

graves e permanentes (CANDIA, 2009). Segundo a lei 8.213, datada de 24 de julho de 1991, 

tem-se que: 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 
a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho. 

 
 
 Os acidentes ocorrem principalmente devido a atos e condições inseguras, e o 

entendimento do porquê o acidente ocorreu é fundamental para que situações de risco e ações 

imprudentes sejam mitigadas. Sem ele, o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo 

não são suficientes (CANDIA et al, 2009).  

 A conduta da empresa é de suma importância e diretamente proporcional aos casos de 

acidentes do trabalho, ou seja, quanto maior a preocupação das organizações em moldar seus 

colaboradores com atos seguros e políticas fortes de segurança, menos serão os índices de 

acidentes dentro desta instituição (CANDIA et al, 2009). 

 Inumeros riscos são ligados à atividade de mineração, seja ela a céu aberto ou em minas 

subterrâneas como, por exemplo, exposição a poeiras nocivas à saúde, ruídos, vibrações, além 

                                                 
1 OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de; Trabalho, Saúde e Gênero na era da globalização. 

Goiânia.1997.p1-14. 
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das atividades que exigem força e postura inadequada, que a longo prazo, se tornam prejudiciais 

aos trabalhadores (SALIM, 2013). 

 A produção de ferro no Brasil, como já mencionado anteriormente, é de fato uma 

protagonista na economia nacional. O estado de Minas Gerais é detentor de aproximadamente 

53% da produção nacional de minerais metálicos e 29% de minerais não metálicos (IBRAM, 

2014). Especificando ainda mais a área rica em minério no estado, chega-se a região do 

Quadrilátero Ferrífero que é composta por 34 municípios. Com a importância nacional desta 

região, é surpreendente o fato de não haver informações suficientes que poderiam auxiliar na 

contrução de projetos e ações no setor de segurança e saúde do trabalho (SALIM et al, 2013). 

Para o autor supracitado, a discretização entre gênero, raça e faixa etária é vital em um estudo 

denso para caracterizar e fundamentalizar os acidentes ocorridos na região.  

Como critério de comparação entre o quadrilátero ferrífero e o restante do território 

nacional, os anos de 2004 a 2008 serão utilizados como base, os quais são evidenciados na 

pesquisa envolvendo o número de acidentes do trabalho dessa reagião específica do estado de 

Minas Gerais. 

 

Grafico 5 – Acidentes do Trabalho no Brasil por sexo 

 

Fonte: Dataprev, 2019 

 

O gráfico 5 apresenta o número de casos de acidentes do trabalho, ocorridos no Brasil, 

entre homens e mulheres. Os dados foram coletados da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho, e fazem referência aos anos de 2004 a 2008 (Dataprev, 2019). Os números registram 
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um crescente aumento dos acidentes ao longo dos anos em ambos os sexos. Estes foram os anos 

que precederam a crise de 2009, nos quais a economia nacional estava aquecida e a taxa de 

empregabilidade alta. O aumento do número de trabalhadores adentrando ao mercado de 

trabalho e as altas demandas a serem atendidas, podem ter contribuído para a taxa crescente de 

acidentes do trabalho, que entre os anos de 2004 e 2008 aumentou certa de 53% para os homens 

e 95% para as mulheres. 

 

 

Grafico 6 – Acidentes do Trabalho no estado de Minas Gerais por sexo 

 

Fonte: Dataprev, 2019 

 

O Gráfico 6 retrata o número de acidentes do trabalho no estado de Minas Gerais, entre 

os anos de 2004 a 2008, por gênero. Este, assim como o anterior, também evidencia um 

crescente aumento nos acidentes, exceto pelo ano de 2006 para o sexo masculino. Em todos os 

anos, Minas Gerais correspondeu a mais de 10% dos acidentes registrados no Brasil envolvendo 

trabalhadores do sexo masculino, diferentemente das mulheres que compilavam menos de 10% 

de todos os acidentes de trabalhadoras registrados no país. A taxa de crescimento do número de 

acidentes seguiu o mesmo parâmetro do crescimento visto para o território nacional. O aumento 

foi de 50% para os homens do ano de 2004 à 2008 e de 101% para as mulheres no mesmo 

período. 

Ao buscar o número de acidentes do trabalho em relação a homens e mulheres na 

região do Quadrilátero Ferrífero, encontrou-se uma discrepância considerável entre os 

respectivos dados, isso se deve a grande diferença entre o número de colaboradores do sexo 
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feminino e masculino, como pode ser confirmado pelo gráfico 7 que apresenta a quantidade de 

homens e mulheres empregados no setor mineral desta região. Fazendo então, com que o 

número de acidentes entre as trabalhadoras fosse muito inferior, quando comparado aos 

trabalhadores. 

 

Grafico 7 –Número de trabalhadores do setor mineral no 

Quadrilátero Ferrífero por sexo

 
Fonte:CNTI, 2013 

 

Contudo, o gráfico 8 traz a proporção dos acidentes entre homens e mulheres sobre 

seus respectivos efetivos totais. Através desta análise pode-se perceber que o há uma diferença 

bastante considerável entre a taxa de acidentes entre homens e mulheres no período de 2004 a 

2008. Anos estes que apresentaram uma oscilação na taxa de acidentes, onde nos primeiros dois 

anos tem-se um cenário crescente de ocorrências seguida de mais dois anos de queda. Mas foi 

o ano de 2008 que o número de acidentes se monstou bastante elevado em comparação com os 

demais.  

Uma estratificação por setores da empresa poderia corroborar as afirmações, já 

mencionadas anteriormente, que as mulheres são marjoritariamente alocadas em cargos 

administrativos onde o risco e a ocorrência de acidente é inferior às áreas de operação que são 

destinadas ao sexo masculino em sua maioria. Porém os dados para essa análise não foram 

encontrado. 
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Grafico 8 – Taxa de aumento no número de acidente do trabalho no 

Quadrilátero Ferrífero por sexo (porcentagem) 

  
Fonte:CNTI, 2013 

 

 

 Os dados análisados ao longo desta sessão, apresentaram uma legislação deficitária e 

retrógrada no que diz respeito ao amparo legal de saúde e segurança para com as mulheres, nas 

funções exercidas por elas nos dias atuais. Apesar destas trabalhadoras apresentarem uma taxa 

de acidente de trabalho inferior a dos homens é importante que as empresas, seja através de leis 

mais rígidas ou seja por meio da concientização das políticas de responsabilidade social, adeque 

seus processos a fim de mitigar o número de acidentes e proporcionar uma execução laboral 

condizente com as características e necessidades do sexo feminino. 

 

5 UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

Neste capítulo será feita uma análise dos relatórios de sustentabilidade das quatro 

empresas citadas anteriormente, como sendo as principais responsáveis pela produção de ferro 

e ouro no Brasil. Esta análise trará o conteúdo existente nos relatórios de sustentabilidade sobre 

as políticas de responsabilidade social corporativa, a porcentagem de trabalhadoras e em quais 

os cargos elas possuem maior representatividade, o que as empresas têm a dizer sobre a 
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diferença salarial entre homens e mulheres e qual a política das instituições quanto os assédios 

morais e sexuais enfrentados no dia a dia dentro do ambiente de trabalho.  

 A mineradora Vale afirma almejar seus objetivos sempre baseando sua conduta nas 

responsabilidades sociais corporativas, respeitando os aspectos socioeconômicos e ambientais 

(VALE, 2017).  A Kinross tem como visão de responsabilidade social corporativa a condução 

de suas operações de forma segura para funcionários, meio ambiente e para a comunidade. 

Fazendo com que suas licenças para trabalhar e operar em diversos sejam mantidas e novas 

oportunidades possam ser aproveitadas (KINROSS, 2017).   

 Para a mineradora AngloGold Ashanti, o sistema de gestão em responsabilidade social 

está ligado à forma com que a empresa se relaciona com a sociedade e funcionários e com a 

habilidade em fortalecer essas relações com os mais diversos públicos (ANGLOGOLD, 2016). 

A empresa CSN, tem como visão de responsabilidade social o desenvolvimento de projetos 

para a comunidade nas áreas de educação, cultura, meio ambiente e esporte (CSN, 2015). 

 

5.1 PORCENTAGEM DE MULHERES NAS EMPRESAS 

 

O fato das corporações diversificarem sua mão de obra é de suma importância para o 

êxito do trabalho. O aumento da pluralidade nas empresas traz visões e ideias diferentes e que 

se complementam, fazendo com que a competitividade da mesma, perante os concorrentes, seja 

mais forte e também, que a instituição possua uma imagem cada vez melhor a respeito de suas 

políticas de responsabilidade social (ETHOS, 2010). 

A Vale apresenta em seus relatórios de sustentabilidade uma evolução no percentual 

de mulheres em seu quadro de funcionários. No ano de 2014, 12,9% dos colaboradores próprios 

eram mulheres, porém no ano de 2016 esse percentual caiu para 12%. O relatório não mostra o 

motivo dessa queda, mas como já visto anteriormente, este fato pode ser fruto da crise de 2014 

a qual impactou os anos posteriores. Já no relatório de 2017 a Vale apresentou um leve aumento 

do quadro funcional de mulheres, 12,3% (VALE, 2017). 

Os relatórios subdividem o quadro funcional entre as categorias Técnicos 

Operacionais que são os cargos operacionais e administrativos; Especialistas compostos por 

analistas, engenheiros e geólogos; Supervisores; Gerentes e Diretores.  
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O gráfico 9 apresenta a evolução da distribuição de mulheres no quadro funcional da 

Vale e é percebido que entre os anos de 2014 e 2017, em todas as categorias, houve uma 

diminuição no percentual de mulheres que ocupam tais cargos, exceto no setor de técnicos 

operacionais. O que corrobora a informação apresentada anteriormente a respeito da diminuição 

percentual do número de trabalhadoras da instituição, pois o aumento do setor operacional não 

superou o declínio dos demais setores. 

 

Gráfico 9: Evolução da distribuição de mulheres por categoria funcional na Vale

 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade VALE, 2017 

 

A companhia Kinross apresentou em 2017 um total de 8.849 funcionários tendo como 

efetivo masculino 7.875 colaboradores e apenas 974 do sexo feminino, representando 11% do 

quadro de funcionários da empresa. O gráfico 10 apresenta como as áreas da instituição são 

divididas e o percentual de homens e mulheres que as compõe, com destaque para o conselho 

administrativo onde possui o maior nível de participação feminino. A empresa não demonstra 

a proporção dos demais cargos (KINROSS, 2017). 

Através do gráfico 10, a empresa AngloGold Ashanti Brasil apresentou em 2016 um 

efetivo total de 4.442 funcionários dos quais 4.065 eram homens e 377 mulheres que 

representavam 8,5% de todos os colaboradores da companhia (ANGLOGOLD, 2016). A 

divisão por cargos e setores não foi divulgada no relatório de sustentabilidade analisado. Das 

três empresas analisadas a Anglogold Ashanti Brasil é onde o representativo feminino é menos 

expressivo.  

 

Técnicos Operacionais

Especialistas

Supervisores

Gerentes

Diretores

47,0%

45,0%

3,0%

4.8%

0,2%

49,5%

44,0%

2,8%

3,5%

0,2%

50,9%

42,9%

2,7%

3,4%

0,1%

2017 2016 2014



38 

 

Gráfico 10: Diversidade de gênero em 2017 por tipo de funcionário 

  
Fonte: Relatório de Sustentabilidade Kinross, 2017 

 

A empresa CSN não disponibilizou tais dados em seu relatório de sustentabilidade, 

impossibilitando a comparação entre as demais instituições. O perfil social das 500 maiores 

empresas do Brasil, visto no gráfico 11, apresentou uma proporção semelhante às mineradoras 

vistas anteriormente, com um efetivo feminino maior na parte operacional e administrativa, e 

quanto mais alto o nível hierárquico menor é a representatividade da mulher (ETHOS, 2010). 

 

Gráfico 11: Proporção do nível hierárquico entre homens e mulheres nas 500 maiores empresas no Brasil 

 
Fonte: Perfil Social, racial e de gêneros das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, 2010. 
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Os dados apresentados acima são unânimes no que se refere a inferior participação das 

mulheres dentro das corporações, onde a maioria delas tem como função os cargos mais baixos 

e que requerem, muitas vezes, apenas uma escolaridade de nível médio.  Dos relatórios 

analisados, é visto que as informações não são padronizadas, podendo as empresas ter a opção 

de divulgar ou não determinados dados, dificultando assim a análise e a comparação entre as 

instituições. 

5.2 SALÁRIO DA MULHER EM RELAÇÃO AO DO HOMEM 

A igualdade salarial entre homens e mulheres que possuem o mesmo cargo e as 

mesmas funções é garantida por lei na constituição de 1988 e também está presenta na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, 1943). 

A Vale, obedecendo às leis locais, afirma respeitar o valor de remuneração igualitário 

para homens e mulheres que possuem a mesma função dentro da empresa. Todavia, pode haver 

variações devido a diferentes níveis dentro de um mesmo cargo e também pelo tempo de 

empresa que o colaborador possui (VALE, 2017).  

Em seu relatório de sustentabilidade de 2017 a Vale apresentou a proporção entre os 

salários-base entre homens e mulheres dos anos de 2015, 2016 e 2017 para os mesmos cargos 

já mencionados no gráfico 9. Estes dados mostraram que em todos os cargos a proporção do 

salário da mulher sofreu uma retração de 2015 para 2016, porém de 2016 para 2017 houve uma 

melhora desta proporção, exceto apenas no cargo de diretor onde esse declínio se acentuou 

também no ano de 2017 como pode ser visto no gráfico 12. 
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Gráfico 12: Proporção de salário-base entre mulheres e homens por categoria funcional (%) 

 
Fonte: VALE, 2017 

 

A Kinross se compromete com a equidade entre os salários de seus funcionários, desde 

que possuam as mesmas responsabilidades nos cargos ocupados. Um estudo dentro do nicho 

ocupado pela empresa foi realizado fazendo a comparação salarial dos cargos executivos, de 

gestão, técnicos e administrativos. Como resposta a esse estudo, a Kinross adotou uma 

metodologia avaliativa comparando os salários das funcionárias da região com os salários dos 

trabalhadores do sexo masculino e gerando uma relação (F/M). A proporção de salário base por 

gênero e região apresentada em relatório oficial pela Kinross foi de 1,16% na América, 1,02 na 

África e de 1,15% na Rússia, ou seja, nas três regiões onde a mineradora atua, o salário das 

mulheres tende a ser levemente superior ao dos homens (KINROSS, 2017).  

A Anglogold Ashanti e a CSN não disponibilizaram em seus respectivos relatórios de 

sustentabilidade informações sobre a proporção e políticas adotadas entre os salários de seus 

trabalhadores dos sexos feminino e masculino. Como não há uma legislação específica a ser 

seguida para a divulgação dos dados contidos nestes relatórios, cada empresa tem a opção de 

fornecer ou não essa estatística. Com isso as pesquisas e comparações se tornam ineficientes 

pela falta de informação (GERMANI, 2002). 

5.3 ASSÉDIO MORAL E SEXUAL DENTRO DAS INSTITUIÇÕES 

 A lei define o assédio sexual como sendo “constranger alguém, com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
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hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” (CÓDIGO 

PENAL, art.216-A). 

 “O Código de Conduta Ética e a Política de Direitos Humanos da Vale orientam as ações 

e iniciativas relacionadas à promoção da diversidade e da inclusão, e reforçam a não tolerância 

à discriminação de qualquer tipo, assim como ao assédio moral e sexual” (VALE, 2017). 

 A empresa tem como parte de seus valores, o comprometimento com o cuidado e 

segurança das pessoas, oferecer oportunidade de crescimento aos colaboradores 

independentemente de suas diferenças e em fornecer um ambiente de trabalho seguro para 

todos. Todos os funcionários são instruídos a denunciarem quaisquer formas de assédio através 

de um Canal de Ética e Ouvidoria criado pela empresa. Todas as reclamações são apuradas 

juntamente com o setor de recursos humanos e as partes envolvidas na denúncia. No ano de 

2016 para 2017 as reclamações de assédio sexual aumentaram em 50% e ocasionou em 

demissão para os sete casos confirmados (VALE, 2017).  

 Nas regras de conduta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) um item diz “Nós 

não toleramos discriminação ou assédio”. A empresa afirma incentivar as diferenças entre seus 

colaboradores, respeitar todo tipo de diversidade e abominar qualquer tipo de assédio (CSN, 

2015). A mineradora Kinross compartilha deste mesmo código de conduta e afirma respeitar os 

direitos humanos, censurando qualquer tipo de assédio ou discriminação seja dentro da 

empresa, eventos ou por meios eletrônicos (KINROSS, 2017). No relatório de sustentabilidade 

da empresa AngloGold, o assédio sexual e ou moral não é mencionado em nenhum momento.  

 Dos três aspectos já mencionados, este é o que possui a abordagem mais superficial nos 

relatórios, uma vez que não apresenta indicadores. Afirmar a não tolerância aos assédios não 

basta, é preciso possuir sistema de denúncia, apuração e punição. O fato de não apresentarem 

dados sugere que tais sistemas são pouco eficientes ou que o tema possa ser ainda tabu nas 

empresas, uma vez que seria ingênuo acreditar que não houve casos de assédios nos últimos 

anos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da revisão bibliográfica feita ao longo deste trabalho, foi possível perceber 

que a Responsabilidade Social Corporativa é bastante subjetiva, pelo olhar de cada empresa, 

por não haver leis que a regulamente. Ela é vista como uma boa ação praticada pelas instituições 

visando uma produção mais limpa e um cuidado maior com o meio ambiente, bem como uma 

relação mais próxima e cuidadosa com seu público. Todavia, ela ainda depende do voluntarismo 

das empresas. 

Pode-se perceber que a equidade de gênero ligada à RSC no Brasil é superficial e 

muitas vezes, como visto nos relatórios anuais gerados pelas maiores mineradoras do país, nem 

ao menos é citada. O mínimo é feito a fim de cumprir a legislação, projetos com a comunidade 

e de responsabilidade ambiental são divulgados e valorizados pelas instituições, porém o bem-

estar físico e mental das suas colaboradoras não possuem uma divulgação equivalente. 

A evolução da mulher no mercado de trabalho é nítida aos olhos da história, porém 

lenta, e o progresso é ainda mais lento no setor mineral, onde as mulheres representam em torno 

de 12% como visto nas grandes mineradoras. E assim também é para RSC, para a legislação e 

para as normas regulamentadoras que tangem a inclusão e os direitos dessas trabalhadoras. 

 A passos lentos e curtos as mulheres são inseridas, de fato, no universo do trabalho, 

com diversos direitos já conquistados. Porém, ainda é necessário que os poderes 

regulamentadores olhem para essas mulheres, não apenas como uma força de trabalho, muitas 

vezes, menos onerosa que a masculina, mas como indivíduos que possuem necessidades 

diferentes, sobrecarga de trabalho domiciliar e que precisam sim de uma atenção específica para 

exercer determinadas funções. Atenção essa, que não é mais do que cumprir a legislação com 

um olhar mais humano para com essas trabalhadoras. 

As mulheres foram incluídas nas leis trabalhistas, porém outros órgãos que 

regulamentam o trabalho em mineradoras não diferenciam a segurança e bem-estar destas 

mulheres com os demais colaboradores. Como exemplo de que esta situação precisa ser revista 

pelas autoridades, temos o caso mencionado neste trabalho, de mulheres motoristas de 

caminhões “fora de estrada”, que não podem se ausentar do posto de trabalho por horas Este é 

apenas um entre diversos casos de uma inclusão deficitária da mulher em funções originalmente 

masculinas. 
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Como estimado pela OIT (2014), o Brasil deverá equiparar cargos estratégicos em 

corporações entre os gêneros, no prazo de 100 a 200 anos. Pelo que nos foi apresentado nos 

relatórios, nas empresas mineradoras, esta estimativa pode ser ainda maior, devido à alta 

discrepância nas ocupações destes cargos.  

A escassez bibliográfica e falta de dados disponibilizados pelas empresas, foi um 

grande desafio para a conclusão desta pesquisa. Porém, ver a evolução desde que, nós mulheres, 

conseguimos adentrar ao mercado de trabalho e ver todas as conquistas e direitos adquiridos 

até hoje, faz com que tenhamos esperança e certeza que no futuro os direitos serão realmente 

iguais e proporcionais entre homens e mulheres.  

Avaliar a preocupação dos stakeholders quanto às ações empresariais de igualdade de 

gênero, sociais e de meio ambiente, bem como avaliar as ações do governo diante do tema de 

igualdade de gêneros nas organizações, podem ser temas para futuras pesquisas relacionadas 

ao tema desenvolvido neste trabalho em questão. 
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