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Cofundadora e Diretora 
Executiva - I&D 101 

Jamile é a Cofundadora e Diretora Executiva da I&D 101, uma empresa de consultoria especializada no desenvolvimento e 

implementação de estratégias de Inclusão e Diversidade. Ela tem mais de 18 anos de experiência com clientes transformando 

empresas em organizações de alto desempenho; criando e implementando estratégias que utilizam o poder dos negócios, da 

tecnologia e das operações na criação de valor e redução de custos. 

Ela tem experiência internacional em vários setores, incluindo mineração, engenharia, telecomunicações e consultoria de 

gestão, onde trabalhou diretamente para a Hatch, Vale e Accenture e assessorou grandes organizações (Fortune 500). 

Jamile também é membra do conselho do Women in Mining Canada, uma organização líder para mulheres na mineração, que 

promove o aumento da representação das mulheres na indústria. Ela é formada em engenharia e gerenciamento de projetos. 

https://ind101.com/
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Responsabilidade social 

Aumentar o engajamento dos 
funcionários 

Aumentar a habilidade de adquirir os 
melhores talentos 

Reputação da empresa 

Servir melhor os clientes 

Aumentar a capacidade e habilidade da 
organização 

Aumentar a inovação 

Crítico para a estratégia de negócios e 
resultados 

Curva de Maturidade focada nos Resultados de Negócios 

Inativo Reativo Ativo Pro-ativo Dinâmico 

Inclusão e Diversidade 
estão hoje onde Saúde e 
Segurança de trabalho 
estavam a 30 anos atrás 

• Saúde e Segurança 
agora são parte da 
estratégia das 
empresas 

• Hoje, excelência 
operacional é uma 
forma natural de se 
estruturar o trabalho 
em operações 
industriais em boa 
parte do mundo 

Líderes da indústria vêem 
Inclusão e Diversidade 
através de uma lente de 
maturidade cultural 

 

 

 

 

Lições da história 
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 6 Passos críticos no modelamento de culturas 

Source: https://ind101.com/blog/f/how-to-intentionally-shape-
organizational-culture 

1. Comece com os negócios – o que está tentando realizar e por quê? 

6. Meça o progresso – como saber se a organização está progredindo de acordo com as metas? Onde e quando 
progresso está parado? 

2. Declare seus valores – quais valores irão formar a base de sua cultura? 

3. Especifique os comportamentos – o que as pessoas irão falar e fazer no dia a dia para demonstrar esses 
valores? 

4. Ative os líderes – o que os líderes da empresa irão falar e fazer para modelar esses valores e inspirer seus times? 

5. Crie um modelo de responsabilidade – como seus sistemas, processos e pessoas serão desenhados para 
promover/impor esses comportamentos em todos os níveis da organização? 

https://ind101.com/blog/f/how-to-intentionally-shape-organizational-culture
https://ind101.com/blog/f/how-to-intentionally-shape-organizational-culture
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Somos líderes intelectuais mundiais em questões de diversidade e inclusão 

Mais de 1.000 empresas em 12 

países 

Wall Street Journal: O que está impedindo o desenvolvimento das mulheres na tecnologia? 

Wall Street Journal: Empresas de tecnologia ajudam as mulheres a desenvolver-se 

Fortune: Pesquisa da McKinsey: mulheres que entram na força de trabalho podem contribuir 

com bilhões 

Dow Jones: Condições desiguais para mulheres na tecnologia - conversa sobre o mercado 

Glamour: Quais carreiras são aquelas que geram maior desigualdade com as mulheres? 

Não são apenas as carreiras do tipo tecnológico 

Delivering through diversity 

Exemplos de instituições líderes citando a pesquisa da McKinsey 

279 empresas participaram em 2018, 

representando mais de 13M de 

funcionários e 70k experiências 

pessoais 

Women in the Workplace 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 

Vivian Hunt 

Membro Sênior 

Palestrante de destaque na Conferência 

Women Deliver, a maior conferência sobre 

os direitos e a saúde das mulheres e 

meninas na última década 

Dominic Barton  

Ex-Diretor Executivo Global 

"Para que uma empresa possa alcançar a 

diversidade de gêneros, o CEO precisa do 

apoio de todos", declarou em entrevista ao 

Wall Street Journal 

 

 
Mary Meaney  

Sócia sênior 

Palestrante de destaque em Leading in 

Diversity, na Convenção Executiva da 

Repsol de 2018 

Kevin Sneader 

Diretor Executivo Global 

“A diversidade é uma das minhas principais 

prioridades. Estamos alocando recursos e 

definindo metas para progredir em nossos 

esforços” 

FONTE: Análise da equipe 
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Nas últimas duas décadas, a McKinsey tem aumentado o foco em Diversidade e Inclusão (D&I) 

Fonte: McKinsey & Company 

Nosso compromisso com a diversidade e inclusão 

▪ Forte e consistente compromisso da liderança da firma com 

D&I, refletido em políticas e práticas  

▪ Pesquisas pioneiras: Women Matter, Diversity Matters, Power 

of Parity, Women in the Workplace, Delivering through Diversity 

▪ Implementação da nossa abordagem de inclusão: 

recrutamento, avanço, retenção, networks e intervenções 

promovendo uma mentalidade inclusiva  

▪ Top D&I empregador status: Times Top 50 empregador para 

mulheres, 2016 Vault top rated empregador  

▪ Parcerias importantes: Executive Leadership Council, Out 

Leadership, LeanIn, UN Women 

▪ Aumento do impacto do cliente - workshops, masterclasses, 

engajamentos  

Redes de apoio 

Rede McKinsey Black GLAM aliados 

Pais de crianças especiais na McKinsey 

Sensibilização e reconhecimento 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 
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Rentabilidade1 

23 

18 +27% 

Empresas no quartil 

superior em diversidade 

de gênero no comitê 

executivo 

Empresas no quartil 

inferior em diversidade 

de gênero no comitê 

executivo 

Um de nossos estudos indica que empresas apresentam melhor performance quando possuem 

mulheres no comitê executivo... 

Probabilidade de performance financeira acima da média da indústria 

Dos executivos 

entrevistados 

reconhecem o impacto 

positivo da diversidade 

de gênero na liderança 

sobre a performance 

financeira das empresas 

 

1 EBIT médio – 2011-2015 

2 Economic profit margin – 2011-2015 

3 Pesquisa Online com 547 executivos na América Latina (2011) 

 Fonte: Delivering through diversity study 2018 – 1,000 empresas de 12 países 

55 

45 +21% 

Criação de valor2 

3 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 



Rentabilidade1 

E que a diversidade de gênero em papéis de liderança é o que mais impacta a performance 

Diferença entre o 1º e o 4º quartis em relação à probabilidade de performance financeira¹ acima da média nacional da 

indústria (%) 

Time executivo Toda a empresa 

21% 

8% 

+163% 

 Fonte: Delivering through diversity study 2018 – 1,000 empresas de 12 países 

1 EBIT médio – 2011-2015 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 
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Acreditamos que uma abordagem de inclusão é essencial para retenção de mulheres e consequente 

melhoria da performance pela diversidade de gênero 

Fonte: McKinsey All In  

RETENÇÃO 
Perseguir metas de representação 

ambiciosas e apoiar iniciativas, 

programas e políticas   

para reter perfis diversos 

PROGRES-

SÃO 
Fornecer a 

todos os 

colegas acesso 

e apoio iguais 

para a 

progressão  

NETWORKS 
Expandir 

redes de 

afinidade, 

conectar 

membros e 

apoiar 

comunidades 

externas  

RECRUTAMENTO 
Utilizar fontes inovadoras e 

melhores práticas 

comprovadas para atrair 

perfis diversificados  

MINDSET INCLUSIVO 
Envolver ativamente 

colegas de todos os 

backgrounds e 

perspectivas para 

impulsionar soluções 

distintas  

"A diversidade recruta, a 

inclusão retém":  

Uma abordagem de inclusão 

efetiva requer abordar cinco 

áreas de gestão de talentos: 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 
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No entanto, devemos evitar 5 armadilhas comuns na Diversidade e Inclusão 

Focar-se na diversidade e prestar 

pouca atenção à mentalidade de 

inclusão 

Desenvolver um núcleo forte de aprendizagem da inclusão 

como um marco importante na progressão da carreira 

Aplicar os mesmos esforços, ano 

após ano, sem resultados 

Definir objetivos claros e ousados 

Definir objetivos ousados de longo prazo e indicadores de 

sucesso de curto prazo para manter o foco 

Manipular dados impedindo uma 

real compreensão da situação 

Desenvolver um mecanismo analítico com poder preditivo  

Criar uma capacidade duradoura que impulsione o business 

case, a estratégia e o impacto 

Não ter uma visão clara e um plano 

para ligar aspirações a ações 

Engajar a liderança de forma consistente 

O desenvolvimento da ação deve ser claro e os líderes devem 

estar dispostos a investir seu tempo e capacidade 

Ter um engajamento desigual entre 

os departamentos da organização, 

exigindo demais a capacidade de 

resolução de algumas áreas 

Integrar a diversidade e inclusão nos principais 

processos, incluindo a comunicação e o gerenciamento do 

desempenho 

NOSSA PERSPECTIVA SOBRE D&I 

Armadilhas Oportunidades 

FONTE: Análise da equipe 
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Contents 

Nossa perspectiva sobre Diversidade & Inclusão 

Desafios e tendências de D&I de gênero na mineração 
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 Em mineração, há uma força de trabalho envelhecida, agravada pelo pouco interesse  

dos recém formados em engenharia de entrar na indústria  

"Universum World Most Attractive Employers 2018" - ranking 

entre estudantes de Engenharia / TI 

Impacto percebido da perda potencial de talentos devido ao 

envelhecimento da força de trabalho nos setores de Mineração 

e O&G em 11-20 anos, % 

A indústria de Mineração está enfrentando um problema 

de envelhecimento da força de trabalho ... ...e perdendo a atratividade entre os recém formados 

26 

11 

26 

28 

26 

34 

23 

27 

Mineração 

e O&G1 

Todos os  

outros1 

+15 

É um problema em potencial É uma crise 

É um problema Não é um problema 

Mineração vs. Tecnologia 

1 Mineração e O&G: n = 35-39; todas as outras indústrias n = 1344-1624. Os respondentes que disseram "não se aplica" não foram incluídos na análise 

FONTE: Preparing for an Aging Workforce: Oil, Gas and Mining Industry Report (SHRM), IPAA, Universum World Most Attractive Employers 2018 

1 

Nenhuma empresa 

de Mineração entre 

as mais desejadas 

pelos estudantes de 

engenharia  

+50% das empresas 

mais desejadas pelos       

estudantes de 

engenharia são 

empresas de tecnologia 

vs. 

0% 

+50% 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 
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Mineração está entre as empresas com pior representação de mulheres desde o nível de  

entrada, acarretando em baixo percentual de mulheres em cargos C-suite 

30 

0 25 5 

20 

30 10 20 

40 

15 35 40 45 50 

50 

80 

60 

70 

Bens de Consumo 

Insurance 

Mineração1 

Mídia e entretenimento 
Gastronomia 

Manufatura 

Distribuição de alimentos e bebidas 

Finanças 

C-suite, % de mulheres em funções 

Consumer Tech 

Serviços médicos 

Produtos médicos 

Serviços profissionais 
Banking 

Software 

Hardware 

Serviços TI 

Transporte 

Retail 

Comparação das mulheres em funções de nível de entrada e de C-suite em diversas indústrias, em 2018 

1 Porcentagens para mineração consideradas equivalentes aos percentuais de Energia, Utilidades e Materiais Básicos 

FONTE: Women in the Workplace - 2018 
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DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 

Apenas 37% de contratações do sexo 

feminino em mineração vs. média de 

49% para todas as indústrias 
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Em comparação com outras indústrias, é mais difícil para mulher ser promovida do Nível de 

Entrada para Gerente na Mineração 

Primeira promoção 

Obstáculo 

Comparação da representação de gênero em empresas de Mineração vs. todas as empresas 

Percentual, 2018 

FONTE: Women in the Workplace - 2018 

3 

30 

25 

0 

35 

5 

20 
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15 

40 

45 

50 

22% 22% 

40% 

24% 

C-Suíte 

49% 

37% 

35% 

Nível de 

Entrada 

Gerente Gerente 

Sênior/ 

Diretor 

30% 

VP 

22% 

18% 

SVP 

22% 

18% 

Diversos setores Mineração 

▪ A mineração apresenta 

um duplo desafio 

inicial: 

 Percentual reduzido 

de mulheres em 

níveis de entrada   

 Grande obstáculo 

para promoção de 

mulheres de nível de 

entrada para 

gerente 

▪ Considerando o duplo 

desafio inicial, é um 

desafio ainda maior 

alcançar percentual 

elevado de mulheres 

em posições de 

liderança mais 

seniores  

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 
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A América Latina é a região com menor percentual de mulheres em cargos de liderança, com 

redução de 78% em relação ao percentual de mulheres em toda empresa 

Visão da empresa toda e dos cargos executivos em empresas de energia, materiais 

básicos e meio ambiente, % mulheres em 2018 

Europa América Latina SSA América do Norte 

25% 

11% 

23% 

5% 

29% 

18% 
16% 

8% 

17% 
15% 

APAC 

-50% 

-56% 

-78% 

-38% 

-12% 

FONTE: Delivering through diversity 2018, n = 252 empresas de energia, materiais básicos e meio ambiente 

3 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 

Toda a empresa Cargos executivos 
▪ A América Latina possui 

índices quase 

comparáveis aos da 

Europa e América do 

Norte em porcentagem 

de mulheres na empresa 

como um todo em 

energia, materiais básicos 

e meio ambiente 

▪ Entretanto um longo 

caminho ainda precisa 

ser percorrido no que 

tange à presença 

feminina em cargos 

executivos 
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Mesmo nos Estados Unidos, é possível observar a discrepância entre o número de  

mulheres trabalhando em funções de suporte e de operação 

Participação de mulheres em Mineração por tipo de função 

Porcentagem de mulheres em funções em 2018 

Total 

Mineração 

Funções de 

suporte 

Funções de 

operação 

29% 

14% 

3% 

FONTE: Bureau of labor statistics US 

4 

▪ A maior parte das 

mulheres trabalhando em 

empresas de mineração 

realizam funções de 

suporte 

▪ Dado o baixo percentual 

de mulheres em funções 

de operação, torna-se 

ainda mais difícil observar 

mulheres em posição de 

liderança 

▪ Com isso, nota-se a 

importância da existência 

de programas para 

promover a retenção de 

mulheres na mineração 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 
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Em mais de 50% das empresas de mineração da América Latina, as mulheres não fazem  

parte do executive board e, quando estão presentes, são geralmente as únicas 

▪ Mais da metade das 

empresas de 

Mineração na 

América Latina tem 

zero mulheres em 

seus executive 

boards 

 

▪ 27% das empresas 

possuem uma única 

mulher no 

executive board 

 

68% 

27% 

6% 

1 0 >1 

Número de mulheres no executive board  

Percentagem de empresas com 0, 1, > 1 

Número de 

mulheres na 

equipe da 

alta direção 

FONTE: Diversity Matters LatAm, dados das 34 empresas de mineração 

5 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 
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A maioria das mulheres enfrenta micro agressões no local de trabalho, e essas situações somam 

% dos funcionários que têm essas experiências durante o transcurso normal do trabalho 

Em todas as indústrias, as mulheres enfrentam mais desafios no trabalho 

Homens Mulheres 

16% 

31% 

Precisar provar mais o seu 

desempenho do que os outros 

Ser abordada de uma maneira 

menos profissional 

Ser confundida com alguém em 

um nível muito inferior que o seu  

Ter seu julgamento questionado 

na sua área de especialização 

Escutar comentários 

degradantes sobre você ou 

pessoas iguais a você  

16% 

26% 

10% 

20% 

27% 

36% 

10% 

16% 

FONTE: McKinsey & Company 

6 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 
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Porcentagem de funcionários que informam que seu gerente1... 

As mulheres também recebem menos apoio informal dos gestores 

1  Com base na pergunta: "Pensando nas pessoas com as quais você pode contar para ajudá-lo em sua carreira, elas são em sua maioria homens, a maioria mulheres, ou é uma divisão aproximadamente igual?" 

Me ajuda a navegar na política organizacional 

FONTE: McKinsey & Company 

6 

Homens 

Fornece os recursos necessários para meu sucesso 

Socializa comigo fora do trabalho 

Cria oportunidades para que eu possa mostrar meu trabalho                 

Me ajuda a navegar na política organizacional 

Promove minhas contribuições entre os outros 

55% 

41% 

49% 

46% 

45% 

45% 

Mulheres 

47% 

37% 

44% 

42% 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 

-8% 

-4% 

-4% 

-2% 

-3% 

- Diferença 
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Diversidade e inclusão são fundamentais e já são temas de relevância para diversas empresas de 

mineração 

FONTE: Pesquisas na internet 

Estabeleceu princípios orientadores para melhorar o equilíbrio 

de gênero, incentivar e apoiar a diversidade e prevenir a 

discriminação 

Estabelecimento de 

princípios 

orientadores 

Definiu meta de ter 50% de sua força de trabalho representada 

por mulheres até 2025 

Metas para 

participação de 

mulheres 

Introduziu um padrão global de parental leave remuneradas de 18 

semanas independente do gênero 
Igualdade de gênero 

Definiu uma estratégia de diversidade e inclusão como uma de 

suas prioridades dentro do pilar de pessoas 
Estratégia de 

diversidade e inclusão 

DIVERSIDADE & INCLUSÃO DE GÊNERO NA MINERAÇÃO 



Avanço da Participação das Mulheres na  
Indústria de Mineração Brasileira 

 
Plano de Ação 



AN ACTION PLAN 

FOR CANADA’S 

MINING 

EMPLOYERS 

H E L P I N G   O R G A N I Z A T I O N S  

A C H I E V E  T H E I R  F U L L  

P O T E N T I A L  

“Diversity is 

being 

invited to the 

party. 

Inclusion is being 

asked to dance.” 
– Vernã Myers 

• Today women are choosing to work in manufacturing, 

banking, public service, utilities, oil and gas, and other 

sectors.  

 

• The mining sector cannot afford to miss out on half of 

the country’s work capacity.  

 

• WIMC’s National Action Plan calls on leaders at all 

levels to decide on measurable goals, select strategies, 

move decisively to action and commit to sustaining the 

change. It outlines evidence-based and business 

relevant strategies, tips and tools to support action and 

implementation – at local mine sites, in employer 

organizations and in the industry. 

 

• The NAP is available on WIM Canada’s website 

Source: WOMEN IN MINING CANADA 

Link 

https://wimcanada.org/wp-content/uploads/2019/07/WIM-NAP-book-full.pdf
https://wimcanada.org/wp-content/uploads/2019/07/WIM-NAP-book-full.pdf
https://wimcanada.org/wp-content/uploads/2019/07/WIM-NAP-book-full.pdf


Plano de Ação Nacional - Canadá – 2016 

Superar o nível de  desempenho 
atual em saúde, segurança e 

bem estar 

Supported by Status of Women 

Criado para desafiar a indústria Canadense à executar ações significativas para incluir ativamente mais mulheres e realizar 
os beneficios de uma maior diversidade: 

Crescer a confiança da sociedade 
e acionistas na nossa indústria 

Criar uma base rica de recursos 
com capacidade e liderança 
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2018 2019 

Nov 2018 

Inicio das conversas, 

alinhamento dos 

objetivos 

Mar 2019 

Brazil  PDAC 2019 

Leading the Way: 

Design to Unleash 

Diversity's Power 

Ago 2019  

Oficina no Brasil 

Adaptação do Plano para 

o contexto brasileiro 

Dez 2019 

Lançamento do Plano 

de Ação 

Adaptação do Plano de Ação do Women in Mining Canada para o Avanço das Mulheres no 

Setor Mineral Brasileiro  

Kick-off / Sessão 

 no PDAC 

Sep 2019 

EXPOSIBRAM 

Sessão para engajar a 

indústria 

Abr 2019 

Women in 

Mining Brazil – 

Workshop 

http://wimcanada.org/wp-content/uploads/2017/01/WIM-NAP-book-full.pdf
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Qual a nossa visão de sucesso? 

•

•

•

Source: I&D 101 – LEADING THE WAY EVENT AT PDAC 



1. Impacto nos negócios, responsabilidade social, futuro da mineração 
2. Dados atuais da participação das mulheres (pesquisa com empresas) 
3. Estratégias para o avanço das mulheres na indústria (com relatos e exemplos de comportamentos, 

processos e sistemas que precisam ser resolvidos) 
4. Call to action 
5. Relatório Anual com medição de progresso das estrategias 
 

 

O PLANO DE AÇÃO 



• Descrever as vantagens e benefícios para os negócios; 
• Discutir o estágio atual da participação das mulheres no setor mineral no Brasil; 
• Apresentar histórias que ajudem a entender a realidade atual e a necessidade de mudanças; 
• Coletar estudos de caso com empresas de mineração no Brasil; 
• Adicionar ações relacionadas à diversidade de fornecedores; 
• Apresentar estratégias e ações que ajudem o setor a avançar a participação das mulheres. 

 

33 Source: I&D 101 – www.ind101.com 



Women in Mining Canada – Plano de Ação 
Nacional - Cinco Estratégias  

Sinais e 
Símbolos de 
Inclusão de 
Gênero na 

Cultura e no 
Local de 
Trabalho 

1 2 3 4 5 

Ambientes de 
Trabalho 

Seguro  do 
Ponto de Vista 

Físico e 
Psicológico 

Práticas 
Inclusivas para 
Oportunidades 

de Carreira 

Habilidade de 
Reconciliar 
Trabalho e 

Compromissos 
Pessoais 

Uma Indústria 
que é um Imã 

de Talentos 

Source: WOMEN IN MINING CANADA – NATIONAL ACTION PLAN 

Ao invés do foco em uma “solução rápida       “, necessitamos  
mudanças sistêmicas em nossas organizações – na forma como  

trabalhamos juntos 



Women in Mining Brasil – Plano de Ação 
Estratégias 6, 7, 8 

Diversidade de 
Fornecedores 

Contratação de 
empresas 

lideradas por 
mulheres 

6 7 

Empoderamento 
das mulheres 
presentes nas 
comunidades 

Source: WOMEN IN MINING CANADA – NATIONAL ACTION PLAN 

8 

Desenvolvimento 
de talentos 

para o futuro 

Investindo em 
STEM 

(Science, Technology, 
Engineering and Math) 

Estratégias 6, 7 e 8 representam uma visão mais holística do impacto da 
inclusão das mulheres no setor, e a necessidade das organizações de 

investir além dos muros da empresa. 
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COMO ENGAJAR LÍDERES NA EXECUÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO? 

Discussão em Grupo 
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EVELYNE COULOMBE 

Intro 
 

CÔNSUL GERAL DO CANADÁ NO RIO DE 
JANEIRO 

PARCEIROS NO PLANO DE AÇÃO 
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Compartilhamento de Idéias 
 

COMO ENGAJAR LÍDERES NA EXECUÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO? 
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Ferramenta de Engajamento 



MOMENTO ATUAL E A NECESSIDADE DE MUDANÇA 



Copyright @ 2019 I&D 101. All rights reserved. 

ANDRE XAVIER, PhD 

Intro 
 

Honorary Assistant Professor Norman B. Keevil 
Institute of Mining Engineering 
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Barreiras presentes na indústria e como derrubá-las – perspectivas de governo, academia e 
setor privado 

Painel 
 

Ana Sanches 

Diretora Financeira | CFO 
Anglo American 

Maria Luqueze 

Country Manager do UK 
Export Finance - Reino Unido 

Lila Queiroz 

Presidente  ABMGeo - Associac ̧ão 
Brasileira de Mulheres nas 

Geociências 

Lilia 
Sant’Agostino 

Secreta ́ria Adjunta | Deputy 
Secretary , Ministério de 

Minas e Energia 
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