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Fonte: Consultoria Grant Thornton 

33% das mulheres sofrem 
assédio no trabalho
no Brasil

A cada
2 segundos
uma mulher
é assediada

Fonte: Consultoria Grant Thornton 



Em 2016, o segundo pior saldo negativo do 
emprego na história (1,3 milhão de vagas 
perdidas), o número de 
denúncias de assédio sexual 
se estagnou 
em 248.



O estudo “Brasileiras – como 

elas estão mudando o rumo 

do País” contou com uma 

amostra de 1,8 mil pessoas 

(1 mil mulheres e cerca de 

800 homens). 

A margem de erro do levantamento é 

de 2,6 p.p para o total da amostra.



Bahia registra 27.782 
casos de assédio moral 
no trabalho por ano.

Destes, 232 casos relativos 
a assédio sexual.







Fonte: Coletivo Olga, think tank; VAGAS.com



Fonte: BBC Brasil; VAGAS.com

(Últimos dados divulgados 2017/18)



Crise econômica 

freia denúncias 

de assédio sexual 

no Brasil
em 2015 —ano em que as demissões no 

setor formal da economia superaram as 

contratações em 1,5 milhão de vagas, 

segundo o Caged (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados).

Mulheres: 

Um argumento econômico



Em 20 anos, de 1995 a 2017, o percentual de mulheres chefes de família dobrou, 

atualmente ultrapassando os 40% no Brasil.



No Brasil apenas 13% dos cargos de CEO 
mulheres.

Fonte: Insper, Talenses, Consultoria Mckinsey, Deloitte e Brasil Econômico. 



Fonte: Associação Brasileira do Agronegócio.

71% encontraram dificuldades 
para trabalhar no campo.

60% possui ensino superior.

A área de atuação com maior 
presença feminina é a 
agricultura, com 42% de 
participação.





Estudo realizado pela 
Peterson Institute for 
International Economics
aponta que empresas que 
têm mulheres em cargos 
gerenciais lucram 15%
mais do que se estivessem
com homens na mesma 
função.



Fonte: Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes do Trabalho







A EMPRESA COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA IMPLEMENTADA POSSUI VALORES COMO:
ALGUNS VALORES DE UMA EMPRESA COM A RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA IMPLEMENTADA:

Altruísmo (responsabilidade e compromisso)

Dividir e Compartilhar

Propósito coletivo

Grupo

Aprendizado

Ética

Sustentável

Inovação

Transparência



A EMPRESA COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
CORPORATIVA IMPLEMENTADA POSSUI VALORES COMO:



Por que as pessoas ainda não 
denunciam o assédio sexual no 
trabalho, mesmo com canais 
disponíveis? 

Por que há o conhecimento dessa 
prática apenas em ações trabalhistas 
ou com boletins de ocorrência?”



Em agosto de 2019, em São Paulo, foi estabelecida a 

Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra as Mulheres

Avon,

Instituto Avon,

ONU Mulheres, 

Pacto Global, 

com o apoio técnico da 

Fundação Dom Cabral







Para formalizar sua denúncia no MPT, 

acesse o site www.mpt.mp.br, clique na 

Procuradoria Regional do Estado e relate 

os fatos.

http://www.mpt.mp.br/










As mulheres não são um problema...
o assédio, 
sim!



#eutambém

Obrigada !!!
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