
DiversiDaDe na CaDeia  
De Compras

Weps 5

Empresas signatárias dos WEPs adotam  
mais programas de sustentabilidade e  
de inclusão e diversidade que não signatárias

56 % das signatárias têm programas  
formais de sustentabilidade  
versus 41% das não signatárias.

56 % das signatárias têm programas  
formais de inclusão e diversidade,  
versus 31% das não signatárias.

programas De 
sustentabiliDaDe  
e DiversiDaDe

2% das signatárias concordam 
totalmente que têm programas 

formais de compras afirmativas, 
enquanto nenhuma  

não WEPs concorda totalmente 
com essa afirmativa.

empresas signatárias Dos Weps  
aDotam mais programas De DiversiDaDe 
em Compras que não signatárias

7% das signatárias têm 
programas formais  

de diversidade em compras. 
Apenas 2% das não  

WEPs concordam totalmente 
com essa afirmativa.

7x2 2x0 

Apesar da alta  
adoção de  
programas gerais  
de sustentabilidade  
e diversidade 
(sobretudo entre  
as empresas  
WEPs), no geral,  
as companhias  
ainda não levaram  
a lógica da inclusão 
para suas cadeias  
de fornecimento.  
São poucos os 
programas formais 
para a realização  
de compras com 
perspectiva de gênero  
(que considerem 
empresas lideradas  
ou pertencentes  
a mulheres como 
fornecedoras).



6%
das empresas  
conhecem a proporção  
de negócios 
pertencentes ou 
liderados por grupos 
considerados diversos  
em sua base  
de fornecimento.  

Apenas

Apenas1%
das empresas  
conhece a proporção  
de negócios de 
propriedade ou liderados 
por mulheres.
Há um número 
significativo de empresas 
que não tem essas 
informações.

Há intEnção dE 
AumEntAr volumE  
dE comPrAs ou gAstos 
com comPrAs AfirmAtivAs 
Em 40% dAs EmPrEsAs 
signAtáriAs  
E 16% dAs não 
signAtáriAs. 

entiDaDes*

77%
das empresas não trabalham  
com nenhuma entidade.
As organizações mais utilizadas  
são integrare, Weconnect,  
rede mulher Empreendedora  
e Afrobusiness.
*Empresas compradoras contam com a ajuda de entidades ou ongs para implementar a prática
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EmprEsAs, Em suA  
mAioriA, dE grAndE portE 

E multinAcionAis

4 APEnAs 
vEndEm 
dirEtAmEntE

 Ao consumidor 
finAl (B2c).  

Em suA mAioriA, 
vEndEm PArA 

outrAs EmPrEsAs 
(B2B)

prinCipais números 
        HigHligHts 

Compras deve liderar o projeto de 
diversidade na base de forneCedores.  
se não envolvida diretamente, não  
há engajamento e Comprometimento.

Há necessidade de incluir o tema nas Políticas de comPras  
e nos Processos de cotação, cadastro e avaliação  
Para que Haja transParência tanto Para o comPrador como  
Para o fornecedor. mesmo emPresas que já trabalHam  
com diversidade Precisam aPrimorar o Processo.

◆  50% das empresas que já têm programa  
não estão dispostas a pagar mais para  
ter empresas mais diversas em sua rede  
de fornecimento. Apenas um terço concorda 
parcialmente que estaria disposta a pagar mais.

◆  Para 50% das companhias, comprar com  
uma lente de gênero e diversidade não significa 
que seus custos aumentam. Apenas  
18% concordam com aumento de custos.

◆  Para 82% das empresas que já compram  
de fornecedores de propriedade de mulheres, 
comprar de fornecedores de minorias  
faz parte dos valores da organização.

◆   Apenas 50% das companhias que já  
compram de fornecedores de propriedade  
de mulheres acompanham  
se têm programas de diversidade.
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os dados  
da Pesquisa 
não Permitem 
estimar a 
ParticiPação 
de emPresas 
lideradas Por 
mulHeres e/ou 
Pertencentes  
a mulHeres.
aPenas uma 
emPresa maPeou 
totalmente  
essa ProPorção 
em relação  
ao valor anual 
de comPras. 
Para material 
direto.  
a ParticiPação  
é inferior a 1%  
e, Para os demais 
gruPos, entre  
5,1 e 10%.

 ConCorDânCia Com os ganHos para o negóCio
 Comprar de empresas de propriedade  
 e/ou lideradas por mulheres pode representar  
 expansão de oportunidades de negóCios. 
o impaCto finanCeiro prinCipal não   
é na redução de Custos, mas no aumento  
da luCratividade (novas reCeitas). 

ConCorDânCia Com 
impaCtos em Compras90%

Há ganhos de conhecimento de diferentes stakeholders, 
principalmente em relação aos próprios fornecedores  
e ao mercado feminino.
Há ganhos no desempenho de fornecimento e também 
em flexibilidade para a maioria dos respondentes.
Apenas 9% dos(as) respondentes acreditam que há impacto 
negativo no relacionamento com fornecedores(as) atuais.

acreditam que 
fornecedores(as) 
se tornam mais 
eficientes.

Criação De valor  
e barreiras
◆    compras afirmativas trazem impacto positivo nas relações  

e atitudes de colaboradores(as) e na reputação da empresa, 
além de reduzir riscos e ajudar no desenvolvimento local.

◆    A maior barreira está em identificar essas fornecedoras.  
nesse sentido, entidades que conectam fornecedores  
e fornecedoras, como a WEconnect, de mulheres  
e compradores podem ajudar a fazer essa ponte.


