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Sobre a Rede 
Mulher Florestal

Fundada em 2018, a Rede Mulher 
Florestal é uma organização independen-
te sem caráter governamental, sem fins lu-
crativos e apartidária. Seu principal objeti-
vo é promover a discussão para equidade de 
gênero no setor de base florestal por meio 
de uma plataforma que permite que todas 
as pessoas que trabalham no setor estabe-
leçam conexões, além de ampliarem e com-
partilharem conhecimentos sobre o tema 
gênero no setor florestal. 

Respeito à diversidade, colaboração, 
ética e transparência são nossos principais 
valores.

Os pontos de vista e informações in-
seridos neste relatório refletem as discus-
sões ocorridas durante a Oficina e não ne-
cessariamente o posicionamento da Rede 
Mulher Florestal.
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É um prazer ter você conosco neste 
relatório da Oficina sobre Estratégias para 
Equidade de Gênero organizada pelo Grupo 
de Trabalho (GT) Educação da Rede Mulher 
Florestal. Aqui apresentamos a motivação 
e os resultados deste encontro. A Oficina 
proporcionou um rico debate entre as pes-
soas que participaram do evento e gerou 
informações que foram compiladas ressal-
tando os principais desafios, estratégias e 
indicadores para equidade de gênero no se-
tor florestal propostos na ocasião. Ao final, 
compartilhamos algumas das lições apren-
didas e os próximos passos rumo à promo-
ção da equidade de gênero no setor flores-
tal brasileiro.

Em caso de dúvidas ou sugestões, por 
favor, envie-nos um e-mail para o endereço 
redemulherflorestal@gmail.com

Bárbara Bomfim, Ph.D.
Coordenadora do GT Educação 

da Rede Mulher Florestal

APRE-
SENTA-
ÇÃO1
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Historicamente, o setor florestal é 
majoritariamente masculino. A inserção das 
mulheres no setor ocorreu nas últimas qua-
tro décadas e o tema equidade de gênero1 
ainda carece de discussão ampla. Diversos 
movimentos sociais têm promovido a dis-
cussão sobre gênero, com diferentes en-
foques. No setor florestal brasileiro, a dis-
cussão ainda é incipiente e ganhou força na 
última década. Até 2018, não existia nenhuma 
organização no Brasil para debater gênero 
no setor. Todavia, a temática tem sido cada 
vez mais evidente nas discussões nacionais, 
como no GT Gênero e Clima do Observatório 
do Clima, e internacionais, como nas ativi-
dades da IUFRO (União Internacional de 
Organizações de Pesquisa Florestal), do FSC® 
e do Foro das Nações Unidas para Florestas 
(UNFF). No Brasil, são conhecidos relatos so-
bre discriminação de gênero e muitas mu-
lheres no setor demandavam um espaço de-
mocrático e aberto para tal discussão.

Assim, por meio da fundação da Rede 
Mulher Florestal em 2018, busca-se preen-
cher uma importante lacuna na intersecção 
gênero e setor florestal. Umas das primeiras 
ações em 2019 foi lançar a primeira edição 
do Panorama de Gênero do Setor Florestal 
e, em 2020, foram criados quatro GTs sen-
do: (a) Mulheres na Tomada de Decisão; (b) 
Educação; (c) Igualdade e Empoderamento, 
e (d) Comunicação.

A Oficina foi fruto do trabalho do 
GT Educação, que visa promover a troca de 

experiências e ações de educação, treina-
mento e extensão para a igualdade de gêne-
ro no setor florestal, gerando, construindo 
e disseminando informação. Durante 2021 o 
GT, composto por 12 pessoas associadas à 
Rede, se reuniu mensalmente de forma vo-
luntária para planejar e desenvolver uma es-
tratégia de trabalho, sendo que a realização 
desta Oficina figurou como ação prioritária.

Em dezembro de 2021, realizamos a 
Oficina sobre Estratégias para Equidade de 
Gênero cujo objetivo foi abrir espaço para 
abordar conceitos no âmbito da equidade de 
gênero, entender como a temática se insere 
dentro de uma perspectiva mais ampla de 
promoção da diversidade e mapear os de-
safios, estratégias e indicadores para essa 
equidade nas organizações do setor flores-
tal. A realização desta Oficina, virtual devido 
à pandemia da Covid-19, também contribuiu 
para o amadurecimento do plano de ação, 
futura aferição de indicadores de resultados 
e formação das pessoas que fazem parte da 
Rede Mulher Florestal.

MOTIVAÇÃO 
E OBJETIVOS 
DA OFICINA2

1  Nota: Gênero refere-se à gama de papéis e relacionamentos 
socialmente construídos, traços de personalidade, atitudes, 
comportamentos, valores, poder relativo e influência que a 
sociedade atribui aos dois sexos em uma base diferencial. 
Considerando que o sexo biológico é determinado por 
características genéticas e anatômicas, o gênero é uma identidade 
adquirida que é aprendida, se transforma ao longo do tempo 
e varia muito dentro e entre culturas. O gênero é relacional 
e se refere não apenas a mulheres ou homens, mas à relação 
entre eles (Carvalho e Rabay, 2015; Praun, 2011). Para este 
relatório, nosso enfoque de gênero é para o olhar sobre a mulher e, 
aqui, mulheres são compreendidas como as pessoas biologicamente 
nascidas do sexo feminino ou que se reconhecem como mulher.
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PROGRAMAÇÃO  
E  

METODOLOGIA
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Para alcançar e atrair um grupo diver-
so de participantes, principalmente profis-
sionais com interesse no tema de promoção 
da equidade de gênero em empresas e orga-
nizações do setor florestal, além de pessoas 
associadas à Rede Mulher Florestal que de-
sejam compartilhar e construir conhecimen-
to, a Rede divulgou a promoção do evento 
em suas redes sociais e e-mails. No total, 20 
pessoas (19 mulheres e 1 homem) se inscre-
veram e participaram da Oficina, das quais 
64,3% nunca haviam participado de uma ati-
vidade voltada à temática de equidade de 
gênero no setor florestal (Figura 1). Assim, 
a Oficina propiciou um espaço inédito de 
troca de conhecimento entre pessoas com 
e sem experiência na intersecção gênero e 
setor florestal.

A Oficina foi dividida em dois dias (3 e 
9 de dezembro de 2021) e teve duração total 
de seis horas. As pessoas participantes re-
presentaram diversas organizações do se-
tor florestal, incluindo empresas, órgãos pú-
blicos, organizações do terceiro setor e de 
pesquisa. Tais participantes puderam coleti-
vamente avançar o entendimento sobre de-
safios, estratégias e indicadores para equi-
dade de gênero neste setor. 

Figura 1. A maioria de participantes da 
Oficina ( > 64%) nunca havia participado 

de uma atividade voltada à temática equi-
dade de gênero no setor florestal.
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Nos Quadros 1 e 2 são apresentadas 
as programações dos dois dias de trabalho.

O primeiro dia da Oficina contou com 
uma introdução da Rede Mulher Florestal 
e do GT Educação, seguida da palestra 
“Caminhos para equidade de gênero” pro-
ferida por Dra. Débora Thomé. Doutora em 
Ciência Política, a palestrante é professora 
da Columbia Women’s Leadership Network 
e pesquisadora associada ao LabGen da 
Universidade Federal Fluminense. Sua pes-
quisa e trabalho focam em gênero e acesso 
aos espaços de poder, representação, can-
didatas a cargos políticos e ambição po-
lítica. Sua palestra conceitual “Caminhos 
para a equidade de gênero” enfatizou que 

Quadro 1. Programação do primeiro dia 
(03/12/2021) da Oficina.

Horário Tempo Atividade

9:00 – 
9:15 15 min ABERTURA E CONTEXTUALIZAÇÃO . 

9:15 – 
9:35 20 min APRESENTAÇÃO DE  

PARTICIPANTES DA OFICINA.

9:35 – 
10:15 40 min

PALESTRA CONCEITUAL: 
Caminhos para a equidade de gênero”
Dra. Débora Thomé, doutora em Ciência 
Política, professora da Columbia Women’s 
Leadership Network e pesquisadora 
associada ao LabGen-Universidade  
Federal Fluminense.

10:15 – 
10:30 15 min PERGUNTAS E RESPOSTAS.

10:30 – 
10:40 10 min INTERVALO.

10:40 – 
11:35 55 min

ENTENDIMENTO SOBRE DESAFIOS E 
BARREIRAS PARA EQUIDADE DE GÊNERO
Salas de debate para  
discussão norteada por perguntas-guia.

11:35 – 
11:55 20 min

SESSÃO PLENÁRIA
Consolidar entendimento sobre  
os desafios de cada organização.

11:55 – 
12:00 10 min ENCERRAMENTO.

“precisamos mudar as engrenagens, trans-
formar as empresas” e que “as mulheres 
devem se apoderar da própria história.”

Após apresentar conteúdo sobre es-
tereótipos, desafios comuns das mulheres 
durante suas trajetórias profissionais e con-
sequências da falta de representatividade 

Quadro 2. Programação do segundo dia 
(09/12/2021) da Oficina.

Horário Tempo Atividade

9:00 – 
9:15 15 min ABERTURA E RESGATE  

DAS DISCUSSÕES DO DIA 1.

9:15 – 
10:05 50 min

ESTRATÉGIAS PARA EQUIDADE DE 
GÊNERO: CASOS DE ORGANIZAÇÕES
Apresentação de casos com  
estratégias/práticas adotadas para a 
promoção da equidade de gênero em 
organizações associadas à Rede  
e participantes da Oficina.
IBÁ – Nathália Granato
TTG – Lorena Bonfim e Camila Scardova
PPA – Denyse Mello
Ponsse – Daniele Barros e Renata Santos

10:05 – 
11:05

60 
min

MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS PARA EQUIDADE DE GÊNERO
Dinâmica Mercado de informações com 
participantes em grupos.
Identificação das métricas adotadas e 
como funciona o monitoramento. 

11:05 – 
11:15 10 min INTERVALO.

11:15 – 
11:50 35 min

SESSÃO PLENÁRIA
Consolidação do entendimento.
Perguntas e respostas.

11:50 – 
12:00 10 min

CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
ENCERRAMENTO
Breve espaço de fala para as(os) 
participantes.
Deliberação sobre relatório com  
pontos-chave da Oficina.
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Figura 2. Desafios para equidade de gênero no setor florestal levantados pelas pessoas que partici-
param dos três grupos menores durante o primeiro dia da Oficina. As notas possuem cores dife-
rentes, pois representam a divisão na formação dos grupos.

feminina em cargos de liderança, partici-
pantes da Oficina puderam compartilhar os 
principais desafios e barreiras para a equida-
de de gênero no setor florestal. Para isso, foi 
realizada uma dinâmica onde foram forma-
dos três grupos que, utilizando notas adesi-
vas na plataforma Miro, listaram livremente 
os desafios. Em seguida, esses foram agre-
gados com base na similaridade entre te-
mas (Figura 2). 

Os desafios foram priorizados em 16 
temas apresentados adiante na seção 4 des-
te relatório, juntamente com as respectivas 
estratégias para superá-los e indicadores 
para a equidade de gênero.

No segundo dia da Oficina, foi reali-
zado o resgate do primeiro dia do encontro 
quando houve o levantamento dos desafios. 

Nesse momento, foi realizada a discussão 
para  ordená-los em 16 temas prioritários, 
sendo os nove principais apresentados na 
seção 4. A partir dessa priorização, dinâmicas 
em grupos permitiram que todas as pessoas 
pudessem contribuir para um levantamento 
de estratégias e indicadores para os princi-
pais desafios. Esse mapeamento e definição 
de estratégias para equidade de gênero fo-
ram consolidados em sessão plenária. Além 
disso, representantes das organizações IBÁ 
(Indústria Brasileira de Árvores), TTG Brasil 
Investimentos Florestais Ltda., Ponsse e PPA 
(Parceiros pela Amazônia) apresentaram di-
versos exemplos de estratégias e práticas 
adotadas para a promoção da equidade de 
gênero dentro de cada organização e em 
análises de projetos.
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DESAFIOS, 
ESTRATÉGIAS E 

INDICADORES 
DE EQUIDADE 

DE GÊNERO
Os desafios, estratégias e indicadores sugeridos pelas pessoas que 

participaram da Oficina estão apresentados a seguir. 

Na agregação desses indicadores, foram considerados: ➡ Para
manter fidelidade às contribuições recebidas, mesmo as repetidas 

foram mantidas no texto;  ➡ Os termos utilizados não foram
padronizados;  ➡ Algumas estratégias e indicadores podem ser aplicados

para mais de um desafio; ➡ Os indicadores podem ser adotados por
empresas ou organizações, não tendo sido realizada uma separação 

sobre aplicabilidade; ➡ Os desafios que tiveram sugestões de somente
estratégias ou apenas indicadores ou sem indicação de estratégias 

e indicadores apresentados após a apresentação dos 9 desafios.

Os desafios agrupados por similaridade, estratégias e indicadores 
sugeridos em ordem decrescente de prioridade, definidos por 
participantes da Oficina sobre Estratégias para a Equidade de 
Gênero da Rede Mulher Florestal estão apresentados a seguir.

CU
LT

U
R

A

PO
LÍ

TI
CA

S

D
EB

AT
E

PR
IO

R
IZ

A
ÇÃ

O

FO
R

M
A

ÇÃ
O

R
EP

R
ES

EN
TA

TI
V

ID
A

D
E

LI
D

ER
A

N
ÇA

CO
R

PO

O
U

V
ID

O
R

IA

O
U

TR
O

S

1 53 7 92 64 8 *

10



DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Cultura machista/patriarcal que leva a posturas de imposição de 
superioridade, necessidade de validação masculina, desinteresse, 
apropriação de ideias e invalidação das falas femininas

1

1   Aqui manteve-se o termo utilizado pela pessoa que 
contribuiu durante a Oficina, todavia, cabe reflexão: 
o que seria “licença justa”? O que está previsto na 
Lei? Ir além do que está previsto na Lei? Situação de 
igualdade para licença entre os Pais ou Mães?

2   Não ficou claro para qual objetivo seria essa sugestão 
de engajamento. Possíveis abordagens estratégicas 
poderiam ser para promover o engajamento não só 
de mulheres na temática de gênero, mas também 
os homens e pessoas não-binárias e promover 
a real participação e envolvimento de todas as 
pessoas nas ações para equidade de gênero.

ESTRATÉGIAS INDICADORES

a. Promover debates com alta
chefia para combater vieses,
apresentação de como essa
cultura é nociva para as pessoas
(homens e mulheres) com apoio de
especialistas na temática gênero;

b. Oportunizar o planejamento
financeiro para que organizações
consigam arcar com licenças justas1

para mulheres e homens (política
pública, apoio da sociedade,
Estado, para não onerar somente
empresas e organizações);

c. Promover a formação profissional
não apenas no ambiente de
trabalho (escolas, universidades);

d. Engajar efetivamente2 os
homens e as mulheres;

e. Trabalhar a responsabilidade
da paternidade (dias de licença
paternidade, licença para criança
doente, apoio para amamentação
que contemple os pais e dia-a-dia
da criança enquanto pequena);

f. Fazer articulação coordenada
entre organizações pró-
direitos/equidade de gênero/
justiça social visando política
pública para suporte financeiro
(explicado no item “e”);

g. Fortalecer redes de contato
que facilitem a conexão
entre empregadores e
mulheres profissionais.

i. Percentual de mulheres
em posições de gerência/
chefia na organização;

iii. Existência de comitê sobre
equidade de gênero;

iii. Composição de comitê
(incluindo número de homens
e mulheres participantes,
reuniões e ações realizadas);

iv. Número de instituições
que ofertam treinamentos
sobre masculinidade e
machismo como obrigatório
para equipe/funcionários;

v. Existência de procedimentos
claros e bem definidos do
processo de denúncia em caso
de assédios que garantam
a segurança da mulher;

vi. Existência de canal de denúncias;

vii. Número de denúncias
relacionadas a machismo / assédio,
denúncias solucionadas, ações
decorrentes das denúncias.

➡
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ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Elaborar código de conduta 
de maneira inclusiva;

b. Ter ações claras 
vinculadas às políticas;

c. Cobrar transparência das 
instituições sobre as informações 
de equidade de gênero: número 
de mulheres, homens e outros 
gêneros, por cargo, etc;

d. Flexibilizar horário e forma 
de trabalho (remoto, presencial, 
apoio em viagens, etc) para pais 
e mães conforme necessidades 
voltadas para a família;

e. Criar política inclusiva para 
pessoas com deficiência e sem 
experiência profissional.

i. Existência de políticas / programas 
para equidade de gênero;

ii. Existência de código de 
conduta com itens relacionados 
à proteção feminina; 

iii. Número de treinamentos 
/ ações sobre equidade 
de gênero realizados;

iv. Número de fornecedores, 
terceiros, clientes, etc. ao longo de 
cadeia abrangidas pela política;

v. Divulgação dos números 
relacionados a gênero (número 
de mulheres em cargos, 
proporção homens e mulheres) 
pela empresa ou instituição.

ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Promover dentro das 
organizações oportunidades de 
promoção para as mulheres;

b. Definir metas que sejam 
monitoradas e reportadas, como 
por exemplo, para o primeiro 
emprego focado em diversidade/
equidade de gênero;

c. Promover a formação de mulheres 
da comunidade visando à inclusão 
delas em postos de trabalho.

i. Existência de políticas 
para promover a 
representatividade feminina;

iii. Percentual de aumento de 
mulheres em posições de liderança 
na organização nos últimos 5 anos;

iii. Número de mulheres 
da comunidade formada e 
contratada na organização.

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Falta de representatividade das mulheres em posições 
de liderança, no setor e em cargos públicos3

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Falta de políticas / programas para equidade de gênero 
/ código de conduta que proteja as mulheres2
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ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Promover espaços de 
debate periodicamente.

i. Existência de Comitê 
Diversidade & Inclusão

iii. Número de participantes em 
ações relacionadas considerando 
o total de profissionais.

ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Ofertar  treinamento geral 
sobre cultura de “cancelamento” 
da voz da mulher;

b. Criar oportunidades para 
contratação de mulheres como 
seu  primeiro emprego focando em 
aumentar a experiência profissional.

i. Existência de políticas 
para promover a 
representatividade feminina;

iii. Percentual de aumento de 
mulheres em posições de liderança 
na organização nos últimos 5 anos;

iii. Número de mulheres 
da comunidade formada e 
contratada na organização.

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Desvalorização da capacidade/conhecimento da 
mulher especialmente para cargos de liderança/
visão fragilizada da mulher florestal 

5

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Resistência a debater o tema mesmo 
reconhecendo sua importância ou necessidade/
mistura de pautas para dissipar o debate

4
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ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Estabelecer metas de contratação 
de mulheres e pessoas não-binárias.

i. Percentual de mulheres, 
homens e pessoas não-binárias 
que a empresa/organização 
contratou nos últimos 5 anos.

ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Criar grupos de discussão para 
o combate da hipersexualização 
do corpo feminino e discutir 
o machismo estrutural.

i. Existência de orientações sobre 
comportamento de homens 
em ambiente profissional 
no(s) código(s) de conduta;

ii. Pesquisa de percepção 
de mudanças nas formas de 
tratamento  considerando homens,  
mulheres e pessoas não-binárias.

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Superssexualização do corpo feminino e das atitudes 
das mulheres/Julgamento pela aparência/características físicas7

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Priorização de contratação de homens6
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ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Ofertar cursos obrigatórios sobre 
diversidade e equidade de gênero;

b. Criar programas de formação 
profissional específicos para 
mulheres, especialmente 
para  as de baixa renda.

i. Valores investidos para formação 
profissional de mulheres;

ii. Número de cursos, debates, 
palestras e workshops destinados 
a debates sobre diversidade, 
equidade e inclusão de gênero.

ESTRATÉGIAS                          INDICADORES

a. Criar um canal de 
ouvidoria da mulher.

i. Existência de canais de denúncias;

ii. Número de denúncias 
relacionadas ao machismo, assédio, 
denúncias solucionadas, ações 
decorrentes das denúncias.

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Poucos espaços de discussão/diálogo seguros 
para fala e que propiciem a escuta9

DESAFIOS AGRUPADOS POR SIMILARIDADE

Falta de oportunidades para formação profissional 
para mulheres/educação sobre diversidade, 
equidade e inclusão focada em gênero

8
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OUTROS DESAFIOS

Desafios que tiveram sugestões de somente estratégias ou 
indicadores; ou sem indicação de estratégias e indicadores.*

DESAFIO SUGESTÃO

a. Falta de recursos financeiros/
estrutura considerando as 
necessidades/profissionais 
direcionadas para essa agenda.

a. Falta de reconhecimento do valor 
do trabalho da mulher (salário).

a. Insegurança/falta de 
posicionamento feminino.

a. Disponibilidade de informações 
considerando a diversidade das 
mulheres no setor florestal;

b. Discussão sobre gênero com 
comunidades tradicionais e 
povos indígenas - costumes, 
tradições e cultura;

c. Pouca militância e 
Supervalorização da paternidade

como estratégia
A contratação de pessoa e/
ou equipe para desenvolver 
programa de Diversidade & 
Inclusão dentro da organização.

como indicadores
Índice de inclusão da mulher em 
oportunidades na área florestal; 
pré-requisitos, descrição da vaga 
e acessibilidade aos diferentes 
gêneros; e análise de espaços 
para discussões dos processos 
seletivos incluindo esses tópicos.

como estratégia
Realizar treinamentos para 
empoderamento feminino.

como estratégia
Não tiveram indicação de 
estratégias e indicadores.
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LIÇÕES 
APRENDIDAS 
E PRÓXIMOS 

PASSOS

5

De maneira geral, essa Oficina foi um 
primeiro passo para a identificação de cami-
nhos prioritários para promoção da equida-
de de gênero no setor florestal. Possibilitou 
uma construção coletiva de conhecimento 
sobre o tema equidade de gênero no setor 
florestal brasileiro, além do compartilha-
mento de boas práticas e ações em desen-
volvimento para a equidade.

Entre os principais pontos de dis-
cussão, destacou-se que grande parte das 
barreiras para a equidade de gênero no se-
tor florestal são culturais — valores, cren-
ças e preconceitos reproduzidos em vários 

contextos de relações sociais e que se refle-
tem nas políticas, leis e no contexto do am-
biente profissional e acadêmico, ou seja, na 
formação profissional de pessoas. Entendeu-
se que é necessário envolver os homens na 
transformação rumo à equidade de gênero 
e que um dos temas que precisa de maior 
aprofundamento em futuras ações é a cul-
tura sexista que favorece certo grupo de 
pessoas. Isso devido ao fato de que não se 
muda cultura apenas com leis ou políticas 
corporativas, mas tais leis ou políticas são 
formas de reeducar a sociedade e criar uma 
nova realidade, que faz com que a cultura 
sexista e não inclusiva se enfraqueça.
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A seguir, algumas percepções que partici-
pantes trouxeram durante a Oficina:

Como mulheres podem se fortalecer:
Relatou-se que diariamente as mu-

lheres são postas em xeque e têm suas habi-
lidades questionadas, suas falas invalidadas, 
suas ideias apropriadas por homens. Para 
mudar este cenário é preciso fortalecimen-
to pessoal, para além da mudança estrutu-
ral. Esse fortalecimento passa por mulheres 
e homens ajudando mulheres a desenvol-
ver o seu potencial, ingressar no mercado 
de trabalho, realizar transição de carreira, 
falar sobre maternidade e carreira profis-
sional, a fortalecer a rede de apoio e elabo-
rar e implementar políticas que favoreçam 
as profissionais que são mães e mulheres. 

Homens são parte integral da solução: 
Homens devem discutir equidade de 

gênero e, para isso, espaços para a reflexão 
masculina devem ser criados para que os 
desafios sejam explicitados e o debate seja 
promovido.

Valorização é fundamental:
Reconhecer que ainda a maior par-

te do trabalho doméstico não-remunerado 
está a cargo das mulheres é o primeiro pas-
so para a mudança para uma divisão mais 
igualitária. Quantificar, dar correta visibili-
dade e valorizar a importância dessa contri-
buição social é um componente importante 
na equação para um mundo com mais equi-
dade de gênero. O reconhecimento do valor 
da mulher e seu trabalho passa pela abor-
dagem do viés inconsciente, que muitas ve-
zes faz com que a própria mulher tenha mais 
dificuldade em se posicionar quanto ao va-
lor de seu trabalho, tornando ainda mais di-
fícil o enfrentamento das barreiras sociais. 
Durante a Oficina foi citado que em média as 
mulheres ganham 30% a menos que os ho-
mens, e uma das formas de superar as bar-
reiras conscientes e inconscientes é a pró-
pria organização/empresa definir o valor da 
remuneração para a vaga.

Figura 3. Avaliação de participantes em 
relação ao conteúdo da Oficina.

Figura 4.  Avaliação de participantes em 
relação à metodologia utilizada na Oficina.
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Mais diverso, mais rentável: 
Estudos  mostram que a diversida-

de no ambiente de trabalho gera organi-
zações mais rentáveis (Costa et al., 2019; 
McKinsey&Company, 2018). Citou-se que, 
apesar de parecer ser mais difícil trabalhar 
em ambientes diversos, é exatamente essa 
pluralidade que faz com que soluções de 
longo prazo sejam construídas com maior 
facilidade. As soluções são mais criativas. 
Para dar impulso à diversidade nas organi-
zações, ressaltou-se a importância do esta-
belecimento de políticas, programas e/ou 
códigos de conduta para promover a equi-
dade de gênero. Em especial, foram ressal-
tadas a importância de ações para promo-
ver a diversidade nos níveis mais altos de 
tomada de decisão no setor florestal e em 
cargos públicos.

Figura 5. Nuvem de palavras escritas por participantes da Oficina.

Como a Rede poderia facilitar e amplificar 
equidade de gênero:

Por meio da oferta de mentoria para 
quem faz parte da Rede Mulher Florestal, 
com as seguintes temáticas: o ingresso no 
mercado de trabalho, o desenvolvimento 
de habilidades interpessoais, a transição de 
carreira, crescimento profissional dentro do 
setor. Como o público é muito diverso, po-
deriam ser oficinas que consigam atender 
a demanda de várias pessoas/profissionais. 
Outra sugestão foi a divulgação de oportu-
nidades no setor via Rede Mulher Florestal.

Em 2022, a Rede Mulher Florestal 
através do GT Educação almeja consoli-
dar o Programa de Formação Rede Mulher 
Florestal, considerando a realização de 
Oficinas e Cursos Virtuais. Essas futuras 
ações serão divulgadas ao longo de 2022 e 
incluirão temáticas na intersecção gênero, 
liderança inclusiva e empoderamento femi-
nino visando um setor florestal mais diver-
so e equânime. 

Visando melhorar a qualidade das 
nossas ações, levamos em conta as ava-
liações recebidas em relação ao conteúdo 
(Figura 3), metodologia (Figura 4) aplicada 
nessa Oficina e a nuvem de palavras escri-
tas pelos participantes no mentimeter após 
o primeiro dia da Oficina (Figura 5).
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PARTICIPANTES 
DA OFICINA

6
Ana Flávia Neves 

Mendes Castro
 Universidade Federal 

de São João del Rei

Aurea Maria  
Brandi Nardelli 

Nucleus

Bruna Pereira  
de Azevedo 
BRCarbon

Claudia Moster 
Universidade 

Federal Rural do 
Rio de Janeiro

Ana Luiza  
Violato Espada

USFS International 
Program - Brazil

Ávila Letícia Dias
TTG Brasil 

Investimentos

Cindy Correa
IBÁ (Indústria 

Brasileira de Árvores)

Daniele  
Aparecida de Barros

Ponsse
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Denyse Maria 
Gomes Mello

PPA (Parceiros 
Pela Amazônia)

Graciane Biolchi
Florestal Gateados

Isabella Rodrigues 
Francischeti 
BRCarbon

Nathália 
Granato Loures
IBÁ (Indústria 

Brasileira de Árvores)

Lorena Taborda 
Bonfim

TTG Brasil 
Investimentos

Raquel Álvares Leão
Serviço Florestal 

Brasileiro

Gabriela 
Campos Aguiar

BRCarbon

Heberton Henrique 
Dimas de Barros 

BRCarbon

Jaqueline Figueiredo 
de Almeida
BRCarbon

Raimunda Albertina 
Sodré Ferraz 

BRCarbon

Lucy Laura da 
Silva Bento
BRCarbon

Vitória Faoro
PNUD Brasil
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Principais conceitos e definições 
envolvidos na temática 
equidade de gênero:

ASSÉDIO SEXUAL: Uma solicitação sexual que seja 
imprópria ou indesejada pela pessoa que a recebe. O 
assédio sexual caracteriza-se por sua repetição e por 
incluir consequências negativas às condições mate-
riais, de emprego, acesso e uso de recursos. Tal assé-
dio afeta o desempenho profissional e o bem-estar 
pessoal. Pode manifestar-se através do uso de cer-
tas palavras e gestos de natureza sexual que podem 
ser hostis, ofensivos ou mesmo humilhantes para a 
pessoa que os recebe.

BROPRIATING: Refere-se a situações, em sua maioria 
profissionais, em que homens tomam para si o cré-
dito de ideias expressadas por mulheres. Uma forma 
clássica de bropriating vem precedida da interrupção 
da fala de uma mulher por um homem que, em se-
guida, a repete como se fosse sua. É comum que use 
artifícios como postura de propriedade, variações no 
tom de voz e na escolha de palavras.

DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO: Qualquer distinção, ex-
clusão ou restrição feita com base no sexo, que tenha 
o efeito ou o objetivo de anular o reconhecimento, o 
gozo ou o exercício pelas mulheres, independente-
mente de seu estado civil, em uma base de igualda-
de entre homens e mulheres, de direitos humanos e 
liberdades fundamentais no campo político, econô-
mico, social, cultural ou qualquer outro.

EMPATIA: Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
Compreender sentimentos e emoções, procurando 
experimentar de forma objetiva e racional o que sen-
te outro indivíduo, compreender seus sentimentos.

EMPODERAMENTO: O termo empoderar se tornou 
uma palavra-chave para contribuir para o avanço so-
cial em busca da igualdade entre homens e mulheres. 
O empoderamento significa que as pessoas – tanto 
mulheres quanto homens – podem assumir o controle 

sobre suas vidas: definir suas próprias agendas, ga-
nhar habilidades (ou ter suas próprias habilidades e 
conhecimentos reconhecidos), aumentar a autocon-
fiança, resolver problemas e desenvolver a autossu-
ficiência. Trata-se de um processo e de um resultado.

EQUIDADE DE GÊNERO: A equidade de gênero signi-
fica que mulheres e homens são tratados de forma 
justa de acordo com suas respectivas necessidades. 
Isto pode incluir tratamento igual ou tratamento que 
seja diferente, mas considerado equivalente em ter-
mos de direitos, benefícios, obrigações e oportuni-
dades. No contexto do desenvolvimento, um objetivo 
de equidade de gênero muitas vezes requer medidas 
integradas para compensar as desvantagens histó-
ricas e sociais das mulheres.

FEMINISMO: Busca por direitos iguais para as mu-
lheres na sociedade. Ideologia que defende a igual-
dade, em todos os aspectos (social, político, econô-
mico), entre homens e mulheres.

FEMISMO: É o machismo ao contrário, a noção de que 
as mulheres são superiores aos homens. Não existem, 
no entanto, organizações feministas, nem um movi-
mento femista. Portanto, é uma palavra usada pejo-
rativamente por quem se incomoda com o feminismo.

GÊNERO: Refere-se à gama de papéis e relaciona-
mentos socialmente construídos, traços de perso-
nalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder 
relativo e influência que a sociedade atribui aos dois 
sexos em uma base diferencial. Considerando que o 
sexo biológico é determinado por características ge-
néticas e anatômicas, o gênero é uma identidade ad-
quirida que é aprendida, se transforma ao longo do 
tempo e varia muito dentro e entre culturas. O gê-
nero é relacional e se refere não apenas a mulheres 
ou homens, mas à relação entre eles.

7 GLOSSÁRIO
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MACHISMO: Opiniões e atitudes que defendem a su-
premacia masculina e recusam a ideia de igualdade 
dos direitos entre homens e mulheres. Cultura e prá-
ticas que negam a mulher como sujeito na sociedade.

MANSPLAINING: Prática masculina comum no am-
biente profissional de, em um diálogo, subestimar o 
conhecimento de uma mulher e lhe explicar, em tom 
professoral, o assunto em questão. A atitude é de-
sencadeada pela subjugação intelectual feminina e 
a certeza masculina, ainda que a mulher seja espe-
cialista no tema da conversa.

MANTERRUPTING: Neologismo em língua inglesa cuja 
tradução mais próxima é “homem interrompendo”. 
Refere-se a interrupções que homens fazem quando 
mulheres estão falando para desconsiderar, invalidar 
e desrespeitar a expressão de suas ideias.

SEXISMO: Discriminação das pessoas em razão do 
sexo. Embora o termo seja utilizado para se referir 
à discriminação contra ambos os sexos, as práticas 
sexistas afetam principalmente as mulheres.

SEXO: Refere-se às características biológicas que de-
finem os seres humanos como feminino ou masculino. 
Esses conjuntos de características biológicas não são 
mutuamente exclusivos, pois existem indivíduos que 
possuem ambos, mas essas características geralmen-
te diferenciam humanos como femininos e masculinos.

SORORIDADE: É o apoio recíproco entre as mulheres 
para conseguir poder para todas, segundo a antro-
póloga e política mexicana Marcela Lagarde. Aliança 
entre mulheres, que proporciona confiança, reconhe-
cimento mútuo da autoridade e o apoio.

TETO DE VIDRO: Uma metáfora usada para descrever 
a baixa presença de mulheres nas posições mais al-
tas da pirâmide ocupacional, mesmo quando as mu-
lheres possuem as mesmas credenciais acadêmicas, 
comprometimento e anos de experiência que os ho-
mens. Existem barreiras invisíveis, geralmente relacio-
nadas à discriminação, que se tornam um impedimen-
to para a ascensão das mulheres nas organizações.

VIÉS INCONSCIENTE: É um conjunto de preconceitos 
velados que fazem com que as pessoas tomem deter-
minadas decisões que aprofundam desigualdades e re-
produzem estereótipos. São heranças sociais e ideias 
infundadas, como associar mulheres a trabalhos domés-
ticos e negros a funções que exijam muita força física.
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so educacional no Brasil. Estudos Feministas, 
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www.scielo.br/j/ref/a/vgg89zFb8MWp4
YHHbXZBTVc/?format=pdf&lang=pt

Costa, L., Sampaio, J. de O., & Flores, E. 
S. (2019). Diversidade de Gênero nos 
Conselhos Administrativos e sua Relação 
com Desempenho e Risco Financeiro nas 
Empresas Familiares. Revista de Administração 
Contemporânea, 23(6), 721–738. https://doi.
org/10.1590/1982-7849rac2019180327

Dicionário Houaiss https://www.
dicio.com.br/houaiss

Linguagem inclusiva e não-sexis-
ta https://jornalpredio3.files.wordpress.
com/2021/03/cartilha-giz.pdf

McKinsey&Company. (2018). Delivering 
through Diversity. https://www.mckinsey.
com/business-functions/people-and-
organizational-performance/our-insights/
delivering-through-diversity/pt-BR

Nexo Jornal https://www.nexojornal.com.br/

Pacto Global da ONU https://
www.pactoglobal.org.br/ods

Praun, A.G. Sexualidade, gênero e suas re-
lações de poder. Revista Húmus, Jan/
Fev/Mar/Abr. 2011. N° 1. http://www.
periodicoseletronicos.ufma.br/index.
php/revistahumus/article/view/1641
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www.redemulherflorestal.org

redemulherflorestal@gmail.com

Conselho Diretor
Mariana Schuchovski (Presidente), Nathália Granato (Vice-Presidente), 

Fernanda Rodrigues, Maria Harumi Yoshioka, Patrícia Nazário,  
Ana Flávia Neves Mendes Castro, Bárbara Bomfim, Giovanna Marcolin.

Empresas e organizações associadas à 
Rede Mulher Florestal até 31/12/2021

http://www.redemulherflorestal.org
https://www.facebook.com/redemulherflorestal/
https://www.instagram.com/redemulherflorestal/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/rede-mulher-florestal/?originalSubdomain=br
https://www.youtube.com/c/RedeMulherFlorestal
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