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 Corregedoria realiza campanha de conscientização sobre discriminação e assédio

No mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres (08/03), a Corregedoria da empresa realiza
campanha para conscientizar os funcionários sobre a promoção da igualdade no ambiente de trabalho e o
estímulo às denúncias de discriminação e violência contra as mulheres, seja física ou moral.

 
As mulheres têm ganhado espaço no mundo corporativo, mas a evolução tem sido lenta. Dos 1743 empregados da
Codevasf, 494 são mulheres, 28,3% da empresa. Existem 325 funções de gestão, dos quais 86 são ocupados por
funcionárias, o que corresponde a 26% do total disponível. De acordo com a chefe da Corregedoria, Vanessa
Tolentino, embora a Companhia fomente a igualdade, tem muito a se fazer, pois a mudança é cultural e
demandará grande conscientização dos empregados.

 
Sobre assédio

 
De acordo com Regulamento de Pessoal, é vedado aos empregados faltar ao decoro por atitudes ou uso de
linguagem verbal ou escrita. Mesmo assim, existem casos de assédio. Vanessa explica que as empregadas ainda
têm receio de denunciar, uma vez que a prova, muitas vezes, é delicada e traz sofrimento à pessoa que já passou
por uma situação de constrangimento. “Assim, campanhas são importantes porque proporcionam informação às
vítimas e visam prevenir que possíveis assediadores ajam de forma inadequada e possam rever seus conceitos e
comportamentos", ressalta.

 
Dados no Brasil e no mundo

 
No Brasil, 38% dos cargos de liderança em empresas brasileiras são ocupados por mulheres. Apesar da ligeira
queda em relação ao ano passado, esse resultado representa um avanço significativo em relação a 2019, quando
essa proporção era de 25%.

 
Os dados fazem parte do relatório Women in Business 2022, da Grant Thornton, que entrevistou cerca de 5000
lideranças empresariais globais - sendo 250 no Brasil.

 Na comparação com outros países, o Brasil está atrás da África do Sul (42%), Turquia e Malásia (40%) e Filipinas
(39%), mas tem um resultado melhor do que a média da América Latina (35%).
Caso queira receber conteúdo sobre a campanha, basta clicar aqui ou enviar uma mensagem para o whatsapp 61
91746210.

*com informações do site:  https://www.grantthornton.com.br/insights/artigos-e-publicacoes/women-in-business-2022/
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