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As mulheres são a maioria com ensino superior 
completo no Brasil. Segundo o IBGE, elas recebem 
salários até 

No setor da mineração, o compromisso de 
melhorar as perspectivas e de mudar essa 
realidade é um trabalho contínuo. Conversamos 
com a consultora e empreendedora Patrícia 
Procópio sobre os desafios para a conquista 
de espaço e valorização no setor. Você ainda 
vai conhecer as iniciativas de um grupo de 
empreendedoras que lideram start ups paraenses 
com ideias inovadoras. E a primeira-dama 
do Estado do Pará, Daniela Barbalho, 
comenta as ações voltadas para 
o protagonismo feminino no 
programa Territórios pela Paz.  

38% a menos que
os homens.



O público feminino avança em cargos estratégicos nas 
empresas de mineração. Em uma cultura global, onde 
a mulher ainda é frequentemente condicionada aos 

trabalhos domésticos, o reconhecimento profissional 
da força de trabalho feminina ainda é um processo 

em evolução. A consultora e empreendedora Patrícia 
Procópio fez um panorama sobre a realidade na 

mulher no setor mineral.

CONQUISTA DE MAIS ESPAÇOS 
NO SETOR MINERAL

Dá o play e ouça a entrevista

A unidade de mineração de bauxita da Alcoa, em 
Juruti, no Estado do Pará, faz parte da AWN – Alcoa 
Women’s Network, que é uma rede que tem como 
missão inspirar, conscientizar e conectar para 
promover uma cultura de inclusão de mulheres, 
diversidade e genuíno respeito dentro da empresa.

A iniciativa tem abrangência global, com atividades em 
todas as plantas da Alcoa no mundo.

VOCÊ SABIA? ?
Clique e leia mais!

https://www.alcoa.com/brasil/pt/pdf/relatorios-sustentabilidade/Relatorio-Sustentabilidade-2018.pdf
https://soundcloud.com/user-653154989/entrevista-com-patricia-procopio


MULHER NA MINERAÇÃO
Nos últimos 20 anos, a participação 

feminina na mineração tomou grande 
impulso. Atualmente, elas ocupam os mais 

diversos cargos, inclusive de liderança.

58%
cargos de

nível médio

22,8%
engenheiras,

analistas e
geólogas

10%
cargos de
gerência



LIDERANÇA
FEMININA

Ambientes institucionais que 
valorizam a diversidade se 
mostram um fator decisivo 
para o desenvolvimento da 

força feminina na mineração.

Ao longo dos anos, nós mulheres estamos 
ganhando espaço na mineração, ocupando 
cargos e funções que, no passado, foram 
feitas principalmente por homens. Trabalhar 
na mineração é ter equilíbrio entre família e 
emprego.

Eliane Cardoso 
Técnica em mineração - Imerys

Aqui foi onde eu me encontrei, como 
mulher, como negra e enquanto líder.

Aline Ferreira
Supervisora de manutenção civil – Alcoa

https://youtu.be/Dqb8c_SZYf0


POLIANA BENTES
Coordenadora Executiva

do Simineral

A presença das mulheres 
na mineração já é uma 
realidade

https://soundcloud.com/user-653154989/entrevista-com-poliana-bentes


PROTAGONISMO FEMININO
O programa Territórios pela Paz, do Governo do 

Estado do Pará, também possui ações voltadas para 
as mulheres, como o Empodera, a linha de crédito 

para quem quer abrir ou fortalecer o próprio negócio.

Quero destacar minha profunda alegria 
e satisfação em ver que várias ações do 

projeto Territórios pela Paz são voltadas às 
mulheres, às mães, aquelas que vivem e trabalham 
nos territórios. Ações que visam a geração de emprego 
e renda, como a liberação de microcrédito para a 
mulher empreendedora, os cursos profissionalizantes 
que levam mais conhecimento às chefes de família; 
levantando a autoestima da mulher. E tantas outras 
que buscam a formação e qualif icação e valorizam 
o protagonismo feminino. O TerPaz e os órgãos do 
estado estão atentos à importância da mulher na 
nossa sociedade. Isso é determinante para o sucesso 
desse projeto.

Daniela Barbalho
Primeira-dama do Estado do Pará e Presidente 

de Honra do Colegiado Gestor do TerPaz.

Clique e leia mais!

https://agenciapara.com.br/noticia/13159/


CARREIRAS Gilda Moreira de 
Almeida é engenheira de 

materiais e coordenadora de matérias-primas do Alto-Forno 
da SINOBRAS. Ela entrou na empresa em 2013 como Técnica 
Operacional, em 2015 foi promovida ao cargo de Engenheira e 
há 2 anos lidera uma equipe formada por cerca de 40 homens.

Atuando como gestora em um ambiente ocupado por homens 
em uma indústria siderúrgica, Gilda reforça a quebra do tabu 
de que profissão não tem gênero. 

No começo, foi desafiador conquistar a confiança, 
provar a minha capacidade e mostrar a minha 
preocupação com a equipe, mas hoje vejo que 
todo o esforço valeu a pena. Consegui o meu 
espaço e construí uma relação muito respeitosa 
com os colaboradores.

O que mais gosto na SINOBRAS é a diversidade 
de tarefas. Faço a gestão de pessoas e processos, 

acompanho indicadores, metas e a segurança de 
todos. Gosto desse trabalho por conta dos desafios 

diários.

Gilda conta ainda que está satisfeita na área 
que escolheu para trabalhar.

Clique e leia mais!

https://www.sinobras.com.br/


REDE DE MULHERES 
EMPREENDEDORAS
O Startup Weekend é uma rede global de 
líderes e empreendedores de alto impacto em 
uma missão para inspirar, educar e capacitar 
indivíduos, mulheres e comunidades. Mais de 
8.000 startups foram criadas em cerca
de 100 países.

Startup Weekend Women é uma edição especial 
do evento com foco na participação feminina no 
ambiente dos negócios. A ideia é que 75% dos 

participantes, mentoras e organizadoras 
sejam mulheres. 

Conversamos com a organização da
rede em Belém. Dá o play!

https://youtu.be/OPHkFHBMCGQ
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