
A CONTRIBUIÇÃO DAS 
MULHERES NA 
GOVERNANÇA DAS 
EMPRESAS 
DO SETOR MINERAL 



WIM BRASIL
O WOMEN IN MINING 

BRASIL é um movimento que 
se consolidou no início de 

2019 e tem como objetivo a 
ampliação e o fortalecimento 
da participação das mulheres 

no setor da mineração.



UM MOVIMENTO INTERNACIONAL
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OITO ESTRATÉGIAS SISTÊMICAS

Práticas inclusivas 
para oportunidades 
de carreiras

Ambientes de trabalho seguros do 
ponto de vista físico e psicológico

Habilidade de conciliar 
trabalho e compromissos 
pessoais

Sinais e símbolos de inclusão 
de gênero na cultura e no 
local de trabalho

Uma Indústria que 
é um imã de talentos

Diversidade de fornecedores - contratação 
de empresas lideradas por mulheres

Investimento nas mulheres 
presentes nas comunidades

Desenvolvimento de 
talentos para o futuro
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O movimento da WIM Brasil vai 
ao encontro dos propósitos da 
EY, especificamente 
relacionados ao fomento da 
diversidade com foco em 
liderança feminina

WIM Brasil, em parceria com a 
EY, buscou viabilizar a realização 
das atividades planejadas para a 
estruturação da implementação 
do “Plano de Ação para o 
Avanço das Participações das 
Mulheres na Indústria de 
Mineração Brasileira”
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Workshop + feedbacks

Consolidação de dados + entrevistas

Validar

Analisar

Definir

Reportar



WIM Brasil  |  EY

ONDE ESTÃO 
AS MULHERES?

Na força de trabalho total, 
houve aumento de

2% 
no número de mulheres 
em comparação a 2021



Parceiros:

COMO ABORDAR A MUDANÇA DE CULTURA 

UTILIZANDO AS LIÇÕES DA 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

“Diversidade e Inclusão (D&I) 
estão hoje, por exemplo, onde a 
saúde e segurança estavam na 

indústria há 30 anos”
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INDICADORES WIM BRASIL
Medimos o que valorizamos - Ano 1 Construindo uma Nova Mineração -

Ano 2 



FAÇA PARTE

A parceria entre o WIM Brasil e empresas patrocinadoras busca a fomentação de boas 

práticas de inclusão e diversidade na indústria de mineração, integração e divulgação de 

ações que promovam um setor inclusivo, resultando no aumento e fortalecimento da 

participação das mulheres no setor. 

Patrocinadores do movimento viabilizarão a realização de atividades com foco inicial na 

estruturação e implementação do Plano de Ação.




