
Declaração de Apoio dos/as CEOs e 
Formulário de Adesão 

 

Nós, lideranças empresariais de todo o mundo, expressamos nosso  

apoio à promoção da igualdade entre homens e mulheres para: 

 

• Trazer para dentro das empresas o maior número de talentos; 

 

• Aumentar a competitividade de nossas empresas; 

 

• Atender aos nossos compromissos com a responsabilidade social e a sustentabilidade; 

 

• Estabelecer novas práticas em nossas empresas que reflitam a sociedade que desejamos 

para nossos/as colaboradores/as, cidadãos/ãs, parceiros/as e famílias; 

 

• Incentivar condições oportunidades econômicas e sociais para a geração de 

oportunidades para mulheres e homens, meninas e meninos, e 

 

• Promover o desenvolvimento sustentável nos países em que atuamos. 

 

Dessa forma, saudamos os Princípios de Empoderamento das Mulheres – Igualdade Significa 

Negócios, elaborados e difundidos pela ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento de Mulheres) e pelo Pacto Global das Nações Unidas. 

Os Princípios estabelecem sete passos a serem adotados por empresas e outros setores para a 

promoção do empoderamento das mulheres.  

 

A igualdade de tratamento de mulheres e homens além de ser a coisa certa a ser feita, também 

é boa para os negócios. A plena participação das mulheres nas nossas empresas e na 

comunidade favorece os negócios agora e no futuro. Ao mesmo tempo, um conceito amplo de 

sustentabilidade e responsabilidade empresarial que abraça o empoderamento das mulheres 

como um objetivo-chave beneficia a todos/as nós. Os Princípios de Empoderamento das 

Mulheres nos ajudarão alcançar esses objetivos. 

 

Incentivamos as lideranças empresariais a se juntarem a nós e fazerem uso dos Princípios como 

um guia para as ações que todos/as nós podemos adotar no local de trabalho, no mercado de 

trabalho e na comunidade para empoderar as mulheres e beneficiar nossas empresas e 

sociedades. Estamos nos esforçando para produzir dados desagregados por sexo nos nossos 

relatórios e para comunicar nossos progressos para nossos parceiros e parceiras. 

 

Junte-se a nós. 

 

 



Assinatura da Declaração de Apoio do/a CEO 
Princípios de Empoderamento das Mulheres 

Igualdade Significa Negócios 

 
 
 
Por favor, preencha este formulário e envie-o para:  
 

 Laraine Mills (laraine.mills@unwomen.org; +1.646.781.4467)  
 Lauren Gula (gulal@unglobalcompact.org; +1.212.963.1566) 

 
Por favor, contate-nos caso tenha alguma dúvida.   

 

EMPRESA 
 

Nome                    

Setor           

País                   

Cidade e Estado        

Nr. de Empregados/as        

 

DIRECTOR/A EXEUTIVO/A 
 

Sr.; Sra.; etc.        

Primeiro Nome       

Sobrenome       

Cargo Completo                

Assinatura       

 

PESSOA A CONTATAR 

 

Sr.; Sra.; etc.        

Primeiro Nome       

Sobrenome       

Cargo Completo                

Email             

Telefone    +       

 

**Por favor, preencha o formulário “Comprometendo-se com os Princípios” na página 3. 

O feedback recebido informará as atividades, temas tratados e refletirá as prioridades da 

empresa. 

 

 



Comprometendo-se com os Princípios 
 

1. CITAÇÃO DO/A CEO (opcional) 

Favor fornecer uma citação de seu/sua CEO sobre os motivos de ela/ele ter assinado a Declaração 

de Apoio do/a CEO e por que o empoderamento das mulheres é uma prioridade da empresa. A 

citação será incluída nos materiais dos Princípios, tanto na internet como nos materiais impressos, 

para destacar o compromisso da empresa. 
  

        
 

      
 

2. EXEMPLO DE POLÍTICA, PRÁCTICA OU INICIATIVA (opcional) 
Favor fornecer um exemplo, ou link, políticas, práticas ou iniciativas relevantes para a equidade de 

gênero e o empoderamento das mulheres desenvolvidas pela empresa. Os exemplos serão 

incluídos em nossa publicação “Companies Leading the Way” (As Empresas Liderando o Caminho) 

tanto na internet como nos materiais impressos, para destacar o compromisso da empresa.  

 

        
 

      
 

      
 
3. ÁREAS DE INTERESSE 

Favor indicar áreas e temas de especial interesse para nos ajudar a organizar eventos e outras 

atividades que ajudarão na implementação dos Princípios (por exemplo, orientações para relatórios, 

salário igual para trabalho igual, cadeia de valor, iniciativas na comunidade, etc.):  
 

         
 

       

 

       

 
4. CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 

Não há nenhum custo associado com a assinatura da Declaração de Apoio do/a CEO. No entanto, as 

contribuições voluntárias são bem-vindas para ajudar a financiar atividades que apoiam a 

implementação dos Princípios. Os valores sugeridos para contribuição anual são de USD 5.000 para 

grandes empresas e USD 500 para as pequenas empresas, a serem destinadas à Fundação para o 

Pacto Global. Favor indicar se a Fundação pode enviar à pessoa de contato indicada pela empresa 

uma fatura e, em caso afirmativo, qual será o valor.  

 
SIM                                                Valor                                               NÃO        

 
5. APOIO A PROJETOS MAIS AMPLOS 

Para avançar as parcerias da iniciativa e melhor apoiar as empresas signatárias e suas partes 

interessadas (stakeholders), estamos buscando o apoio a projetos mais amplos nas áreas de 

comunicação e divulgação, levantamento de fatos e pesquisa, relato das melhores práticas de 

implementação dos Princípios. Entre em contato com Lauren Gula para obter mais informações no 

seguinte e.mail  gulal@unglobalcompact.org. 
                  


