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A desigualdade de gênero tem raízes profundas na 
mineração 
 
Para o Artigo de Investigação completo: www.responsibleminingfoundation.org/research/gender2020 

 
As mulheres são colocadas frequentemente em desvantagem em comparação com os 

homens. As empresas estão adotando medidas adequadas para tratar essas 

questões? As evidências sugerem que não. O relatório RMI Report 2020 mostra 

enormes lacunas na maneira como as mineradoras lidam com a igualdade de gênero. 

 

Os resultados relacionados a questões de gênero em geral se revelaram bastante fracos. 

As ações analisadas se mostraram limitadas demais para abordar as questões de gênero 

nas comunidades afetadas pela mineração e dentro de seus órgãos de governança, 

liderança e força de trabalho. Comentando os resultados do relatório RMI Report 2020, a 

professora Surya Deva, membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas 

e Direitos Humanos, afirmou: “As conclusões relacionadas a questões de gênero do 

relatório RMI Report 2020 mostram que as principais empresas do setor de mineração não 

estão respondendo adequadamente ao impacto diferenciado e desproporcional da 

mineração sobre mulheres e meninas.” 

 

Ações de alta visibilidade no topo, mas pouca proteção para as trabalhadoras nas minas 

O relatório RMI Report 2020 revela que a maioria das empresas pode mostrar pelo menos 

alguma ação tomada para monitorar e reportar a porcentagem de mulheres nos níveis de 

diretoria e conselho de administração. No entanto, há muito menos evidências de empresas 

que estejam enfrentando uma questão mais fundamental para as trabalhadoras nas minas – 

o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados para mulheres – 

uma questão que chamou a atenção do público em geral durante a crise do Covid-19. 

As empresas não estão avaliando seus impactos sobre as mulheres 

Um requisito essencial para uma abordagem informada para promover a igualdade de 

gênero nas comunidades afetadas pela mineração é a conscientização sobre o status quo, 

incluindo os impactos que as operações da empresa têm sobre as mulheres hoje Apesar 

disso, os resultados do relatório RMI Report 2020 são muito fracos nesse quesito: 

praticamente não há evidências de empresas com sistemas para avaliar regularmente os 

impactos de suas operações nas mulheres. 

Medidas imediatas para as que as empresas possam tratar a igualdade de gênero 

As empresas seja começar perguntando às mulheres nas comunidades afetadas e em 

todos os níveis de sua força de trabalho sobre os problemas de igualdade de gênero que as 

afetam na área de mineração, e sobre as medidas que gostariam que fossem 

implementadas para resolver suas preocupações. Informadas por discussões abertas 

desses assuntos, as empresas podem incluir as mulheres sistematicamente na tomada de 
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decisões e no monitoramento do desempenho das prioridades importantes para elas. Por 

fim, é apenas envolvendo as mulheres como co-criadoras, co-implementadoras e co-

avaliadoras de políticas e programas que as empresas podem garantir que suas ações de 

gênero sejam verdadeiramente transformadoras. 
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Acerca da Responsible Mining Foundation 

 

A Responsible Mining Foundation (RMF) é uma organização de investigação independente 

que incentiva a melhoria contínua da mineração responsável em todo o sector através do 

desenvolvimento de ferramentas e estruturas, da partilha de dados de interesse público e 

da facilitação de um envolvimento informado e construtivo entre empresas mineiras e outras 

partes interessadas. A Fundação não aceita financiamento ou outras contribuições da 

indústria mineira. 

 

 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

O Relatório RMI Report tem finalidades meramente informativas e não visa servir de 

material promocional sob nenhum ponto de vista. O relatório não se destina a facultar 

recomendações ou conselhos contabilísticos, jurídicos, fiscais ou de investimento, nem 

pretende constituir uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento 

financeiro. A isenção de responsabilidade completa está disponível no sítio web do 

Relatório RMI Report. 
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