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Com ações efetivas, a Pernambucanas 
mostra o caminho para que Mulheres
da sua cadeia de relacionamento 
assumam os seus papéis e se 
posicionem em busca da equidade em 
diversos setores.
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FAZER

FALAR 

MAIS DO QUE 



CARREIRA

ACELERAR A CARREIRA DOS 
TALENTOS FEMININOS

SAÚDE, 
SEGURANÇA E 

BEM-ESTAR  

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

ASSINATURA DE PACTOS E 
PROGRAMAS QUE TRATAM 

DAS QUESTÕES DE 
EMPODERAMENTO 

FEMININO 



 Promover grupos locais com opiniões de 
mulheres;

 Treinamento por meio da UNIDIG, como 
“Conscientização à Violência Doméstica” e 
“Assédio Moral, Assédio Sexual e 
Discriminação no trabalho”,  para oferecer 
um ambiente de trabalho ainda mais ético, 
colaborativo e não discriminatório.



AGO/19

Criação do 
Grupo 

Mulheres

AGO/19

Coalização 
Empresarial 
pelo fim da 

violência contra 
mulheres e 

meninas

SET/19

Programa 
Tem Saída

MARÇO/19

Pernambucanas 
tornou-se 

signatária dos 
Princípios de 

Empoderamento 
das Mulheres

OUT/19

Certificação 
WOB  

(Women on 
Board)

2019 / 2020

Revisão da 
Política 
Interna 

MAR/21

Lançamento 
da Políticas e 

Práticas

POLÍTICAS

E PRÁTICAS



REPRESENTATIVIDADE

358 - Gerentes/Trainees 422 - Gerentes/Trainees

Setembro/2019 Janeiro/2021



1.
ONU MULHERES – PRINCÍPIOS 
DO EMPODERAMENTO 
FEMININO

A Pernambucanas assumiu importantes compromissos com o Pacto 

Global com a ONU Mulheres para o Empoderamento Feminino. 



2. COALIZAÇÃO EMPRESARIAL PELO FIM DA 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

Em 29 de agosto de 2019, a Pernambucanas firmou um importante
compromisso como uma das empresas cofundadoras da Coalizão
Empresarial, em parceria com ONU Mulheres e Instituto Avon.

Sergio Borriello foi um dos 100 líderes convidados para assinar o documento,
a fim de engajar líderes de instituições privadas em prol da causa.

Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs) – uma plataforma que
tem como propósito orientar as empresas na implementação de planos de
ações e políticas para empoderar mulheres da sua empresa e da sua cadeia de
valor.



3. PROGRAMA TEM SAÍDA

No dia 3 de setembro de 2019, a Pernambucanas assinou o termo de
adesão ao Programa Tem Saída, que visa oferecer autonomia financeira
para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, por meio da
empregabilidade e geração de renda.

A iniciativa é uma política pública da Prefeitura de São Paulo, por
intermédio do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, OAB-SP e ONU Mulheres. É mais um importante
compromisso assumido pela Pernambucanas para oferecer vagas e
oportunidades de emprego para as beneficiárias do Programa.



4. WOMEN ON BOARD

Em 8 de outubro de 2019, a Pernambucanas recebeu o
reconhecimento Women On Board, por ter no mínimo, duas
mulheres do conselho da companhia, valorizando a diversidade
de gênero.

Segundo estudos da Spencer Stuart, no Brasil apenas 8% das
mulheres ocupam cargos nos Conselhos Administrativos.



NOSSOS

NÚMEROS

Qual é a nossa representatividade?



REPRESENTATIVIDADE
FAZ PARTE DA FAMÍLIA 

79% 
de gerentes trainee 

mulheres

73% 
de líderes de lojas 

mulheres

53% 
de gerentes de lojas 

mulheres 

76%
de supervisoras

Mulheres

65% 
de clientes na base

(Dezembro/2020)

75%
de colaboradoras 

mulheres



1. POLÍTICAS DE RH E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

2. ACELERAÇÃO DE CARREIRA –

MOBILIDADE E MATERNIDADE



O Programa Mãe Pernambucanas agora é 

FAMÍLIA PERNAMBUCANAS

 O acompanhamento da Pernambucanas passa a
ser do momento de comunicação da Gestação,
durante todo o pré-natal, até 1 ano de vida da
criança.
o Saúde da mãe e do bebê: orientação sobre

a importância das vacinas e consultas ao
pediatra no primeiro ano de vida do bebê;

o Isenção da coparticipação do convênio
médico para exames durante o período;

o Recebimento do Kit Mãe Pernambucanas.

 O auxílio-creche, pago nos 6 primeiros meses da
criança, agora vai até 12 meses de vida, no valor
de R$150,00 para TODAS as colaboradoras das
Lojas, CDA e EC.

 O tempo de permanência dos bebês no Berçário
para os filhos das colaboradoras que trabalham
no Escritório Central passou de 9 meses para 12
meses de vida.



Para as nossas Gerentes de Loja, o Programa FAMÍLIA 
PERNAMBUCANAS, tem um capítulo especial com 

definições importantes.

3º MÊS GESTAÇÃO
A gerente da loja 
comunica a sua 

gestação

Ela informa  qual 
a sua intenção  de 
região logo após a 

licença -
maternidade.

6º MÊS GESTAÇÃO

6º MÊS  AO FINAL 
DA GESTAÇÃO

Comitê de 
mobilidade avalia 
a possibilidade de 

atender sua 
região de 

interesse  e 
comunica para 

qual loja irá após 
a licença-

maternidade.

Haverá  garantia  
da média de 

produtividade 
dos últimos 12 

meses.

1º AO 4º MÊS DE 
LICENÇA-

MATERNIDADE

1º E 2º MÊS APÓS 
O RETORNO DA 

LICENÇA-
MATERNIDADE

Prevalecerá  o 
maior entre o 

resultado real e a 
média

A Gerente da 
loja não será  

transferida a não 
ser que seja o 
seu objetivo.

Até o 1º ANO DE 
VIDA DO BEBÊ



GARANTIA DE PRODUTIVIDADE

Transferência de Gerentes de Loja
Caso a Gerente seja transferida para outra loja, haverá a garantia de 
produtividade, seguindo os critérios de loja nova ou loja já existente. 

 1º ao 4º mês do bebê – garantia da
média dos últimos 12 meses (atingimento
das metas individuais) dos últimos 12
meses;

 5º ao 6º mês do bebê - lojas já
existentes: prevalecerá o maior
atingimento entre o resultado real e a
média de produtividade dos últimos 12
meses;

 5º ao 10º mês do bebê - lojas
novas: prevalecerá o maior atingimento
entre o resultado real e a média de
produtividade dos últimos 12 meses.

Caso a Gerente permaneça na mesma
loja, haverá garantia de 6 meses de
produtividade:

 1º ao 4º mês do bebê – garantia da
média dos últimos 12 meses
(atingimento das metas individuais)

 5º ao 6º mês do bebê - prevalecerá
o maior atingimento entre o
resultado real e a média de
produtividade dos últimos 12 meses.



PROTAGONISTA
DO SEU DESENVOLVIMENTO

 Acelerar na formação de mulheres para
oportunidades em diversos setores da
empresa;

 Programa de Formação de Gerentes
Trainee na UNIDIG, para estimular a
educação, a formação e o
desenvolvimento.



 Semana Saúde da Mulher;
 Programa de Orientação e Apoio ao 

Colaborador para vítimas de 
violência doméstica. O canal de 
atendimento é totalmente sigiloso. 
Se preferir, também poderá ser 
atendido por uma mulher.

SAÚDE
DA MULHER




