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SOBRE O PROJETO



Objetivos

O objetivo do estudo foi realizar um diagnóstico acerca da

presença da mulher nos espaços de atuação antitruste, que

incluísse não apenas o levantamento de estatísticas gerais a

respeito da representatividade feminina, como também uma

investigação mais profunda acerca de eventuais distorções com

relação a dificuldades de contratação, retenção, promoção e

ocupação de cargos de liderança.

Diante de tal diagnóstico, será possível à WIA realizar debates e

desenhar propostas de ações concretas que possam contribuir

para o aumento da representatividade e inclusão femininas no

setor.

• Diagnóstico

• Monitoramento

• Mobilização



METODOLOGIA DO ESTUDO



Questionários

Pesquisa referente a 2018

Garantia de confidencialidade

Foram elaborados questionários com 2 tipos de perguntas:

• perguntas de natureza objetiva que possibilitassem o

levantamento quantitativo da situação da mulher nos

espaços de atuação antitruste brasileiros; e

• perguntas de natureza subjetiva que indicassem um

mapeamento qualitativo de algumas das causas de

eventuais distorções de acesso ao mercado, promoção e

ocupação de cargos de liderança



Participantes

Definição da amostra

Os questionários foram enviados ao CADE e a todas as

organizações direta ou indiretamente associadas ao IBRAC. As

respostas que integraram as análises incluíram:

• 1 entidade do setor público: CADE

• 38 entidades do setor privado, sendo 35 escritórios de

advocacia e 3 consultorias econômicas

Essas entidades respondem por 689 pessoas da área antitruste,

sendo 345 mulheres



Análise 

comparativa

Base de comparação

Os dados obtidos com relação aos espaços de atuação antitruste

pesquisados foram comparados com:

• dados gerais das próprias entidades pesquisadas (ex.

área antitruste vs. todas as áreas)

• dados mais amplos sobre o universo de servidores

públicos, advogados e economistas (ex. PEP, RAIS, INEP,

CAPES etc)



O

ASPECTOS ANALISADOS



Diversidade

Análise da representatividade 

da mulher

• Visão mais estática da existência de um ambiente com

pessoas diferentes, ou seja, que contam com uma

“pluralidade de indivíduos”

• Foi medida por meio de uma análise numérica da

representatividade das mulheres nos diferentes espaços de

atuação pesquisados, em termos gerais e nos diferentes

níveis de hierarquia



Inclusão

Análise de participação 

qualificada da mulher

• Visão que capta a existência de um ambiente de trabalho com

oportunidades de participação isonômicas, no qual as

pessoas possam ser quem são e se sintam valorizadas por

seus talentos e perspectivas únicos, nele querendo e tendo

condições de permanecer

• Foi medida por meio de dados sobre:

- entradas, saídas e promoções;

- políticas de retenção e apoio à maternidade e à

paternidade; e

- entraves para contratação e promoção de mulheres



O

PRINCIPAIS RESULTADOS



REPRESENTATIVIDADE NO CADE

Geral Atividade fim



REPRESENTATIVIDADE NOS ESCRITÓRIOS 

Geral Antitruste



REPRESENTATIVIDADE NAS CONSULTORIAS 

Geral Antitruste



INCLUSÃO NO CADE – ENTRADAS, SAÍDAS E PROMOÇÕES 

PROMOÇÕES



INCLUSÃO NOS ESCRITÓRIOS – ENTRADAS, SAÍDAS E PROMOÇÕES 



• Setor público: não há qualquer política específica de retenção de mulheres e há aparentemente uma dificuldade

para estas serem promovidas no órgão

• Setor privado: há uma dispersão muito grande tanto de política de retenção quanto de suporte à família, sendo

que há várias instituições que não adotam nenhum tipo de política ou mesmo de licença maternidade/paternidade

de forma institucionalizada

• ATENÇÃO:

• no entanto, quando se pergunta sobre entraves, muitas indicam problemas relacionados às próprias

candidatas, como falta de formação específica e falta de candidaturas - contraditório com o resultado de

representatividade?

• outras não apontam qualquer dificuldade - contraditório com os entraves de promoção observados?

INCLUSÃO – POLÍTICAS E ENTRAVES



DIVULGAÇÃO



Consulta 

Pública

Prazo: 24/11

A versão preliminar do relatório ficará disponível no site da WIA

para manifestação das integrantes da rede e dos demais

membros da comunidade antitruste. As sugestões e comentários

poderão ser enviados para relatoriowia@gmail.com.

Acesse e participe! 

www.womeninantitrust.org
O RELATÓRIO
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Cooperação

Ampla adesão

• 16 mulheres integraram o grupo de discussão que

formatou o projeto e desenvolveu os trabalhos: Adriana

Cardinali, Ananda Portes Souza, Anna Olimpia, Carolina

Saito, Fernanda Garibaldi, Giovanna Bakaj, Isabela Maiolino,

Juliana Domingues, Karen Codazzi, Leticia Monteiro, Lívia

Dias de Melo, Marcela Fernandes, Marcela Mattiuzzo, Silvia

Fagá, Tereza Braga e Thais Guerra

• Cerca de 50 organizações aderiram à iniciativa e

colaboraram com as pesquisas: 39 respostas

contabilizadas para a pesquisa

• Apoio do IBRAC: definição da amostra e divulgação do

projeto



Obrigada!

relatoriowia@gmail.com


