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GÊNERO, MINERAÇÃO E ODS 

Inclusão de gênero na 

mineração 

Externa 

(comunidade) 

Interna 

(empresa) 

 Contratar mais mulheres 

 Equidade salarial entre 

homens e mulheres 

 Incorporar perspectivas de 

mulheres, homens e 

crianças nas decisões 

relacionadas à comunidade 

 Incluir homens e mulheres 

nas negociações e acordos 

 Promover posições de 

liderança 

 Desenvolvimento de 

carreiras 

Abordagem numérica 

/ quantitativa 

Abordagem 

qualitativa / conteúdo 
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Processos 

Operacionalização 

Políticas 

Resultados 

MINERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: 

EXAMINANDO DIMENSÕES DE GÊNERO EM ACORDOS 

ENTRE EMPRESAS E COMUNIDADES 
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 Quotas podem melhorar a representação das mulheres, mas 

não garantem participação igualitária. 

 Desigualdade de gênero ocorre onde a análise de gênero é 

ausente nos processos de acordo.  

 Debilidades na implementação dos contratos e acordos podem 

exacerbar as desigualdades entre homens e mulheres 

marginalizados. 

Processos 

Operacionalização Políticas 
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 Sistemas de gestão de relações comunidades podem 

desempenhar um papel fundamental para apoiar (ou 

dificultar) processos de acordo que promovam a inclusão de 

gênero. 

 Estudos de linha de base e monitoramento das mudanças 

ao longo do tempo são uma ferramenta que auxilia a 

empresa de promover a igualdade de gênero. 

 Profissionais qualificados, capazes de se envolver no 

contexto local, podem apoiar a promoção da igualdade de 

gênero. 

Processos 

Operacionalização 

Políticas 
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 As políticas corporativas podem contribuir para a promoção 

da igualdade de gênero. 

 As políticas governamentais e os marcos regulatórios 

também contribuem para promover processos de acordo 

que apoiem a igualdade de gênero. 

 O comprometimento das organizações da sociedade civil 

com a igualdade de gênero é importante e influencia os 

processos de acordo. 

Processos Operacionalização 

Políticas 
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CASOS 
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Guia "Porque o Gênero Importa”  

Rio Tinto e CSRM (Queensland) desenvolveram um guia 

de como fazer sugestões específicas sobre abordagens 

sensíveis ao gênero para engajamento com as 

comunidades e partes interessadas.  

Estudos de caso: Austrália, Estados Unidos, Guiné, Índia, 

Mongólia e Zimbábue. 

Cátedra para Mulheres na Engenharia 

Em reconhecimento à necessidade de corrigir as 

disparidades de gênero em mineração e engenharia, a 

Goldcorp doou, em 2014, C$500.000 para a UBC.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Revisão de processos, operacionalização e políticas 

com um olhar critico para a inclusão de gênero 

 Papel da universidade: Pesquisa e Ensino 

o Preparação de estudos de caso 

o Revisão dos currículo acadêmicos 

 Parcerias e grupos de trabalho multidisciplinares e 

multiatores 

 Estudos de linha de base e estudos de impacto e risco 

social são ferramentas imprescindíveis 

 Desenvolver e implementar estratégia de inclusão de 

gênero (empresa/comunidade), avaliar e monitorar 
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Minas subterraneas no Brasil:  http://inthemine.com.br/site/wp-

content/uploads/2017/04/ITM.66.Mercado.pdf 

 

OIT Convencao 045 mulheres na mineracao subterranea : 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT

_ID:312190 
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