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"Torço para ser sucedido por uma
mulher", diz presidente do Walmart no
Brasil
Walmart lançou movimento para incentivar a igualdade das mulheres no mercado de
trabalho e prevê dobrar número de fornecedoras
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Próxima notícia

Walmart diz que
vai crescer mais

que concorrentes
no Brasil

Foto: Divulgação Ampliar

Marcos Samaha, presidente do Walmart no Brasil

Texto:

O Walmart lançou no Brasil um movimento de
apoio e empoderamento das mulheres no
mercado de trabalho. Batizada de + Mulher 360,
a iniciativa prevê dobrar o número de
fornecedores da varejista no Brasil de negócios
liderados por mulheres.

Leia também: 

Walmart diz que vai crescer mais que
concorrentes no Brasil

O movimento conta com a participação de
algumas empresas, entre elas grandes
fornecedores globais da varejista americana,
como Unilever, Nestlé, Kraft, Coca-Cola, Pepsico,
Procter & Gamble, Kimberly Clark, Colgate-
Palmolive, Tetrapak, Johnson & Johnson, Diageo,
HP, Bunge e Cargill. O Walmart conseguiu atrair
até mesmo um concorrente para a causa, o
Magazine Luiza, da empresária Luiza Trajano.
Também apóiam a iniciativa ONGs e outras
entidades como Aliança Empreendedora, Ashoka,
Casa de Passagem, Elas, CEBDS, Instituto
Ethos, FGV, Mundaréu, GIFE, Instituto Aliança,
Instituto Patricia Galvão, Parceiros Voluntários e

IADH.

O presidente do Walmart no Brasil admitiu que a empresa ainda tem um trabalho a fazer para a
inserção das mulheres em sua estrutura de trabalho no País. “Torço para ser sucedido por uma
mulher”, disse Samaha, durante o evento realizado na quinta-feira para o lançamento do movimento +
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Texto:

Leia tudo sobre: walmart  • trabalho  • mulheres  • supermercados  • emprego  • campanha

11/11/2011 | 09:50
Emprego industrial sobe 0,4% ante setembro de 2010
Segundo IBGE, índice acumula alta de 1,5% em 2011 e de 2% nos últimos 12 meses

11/11/2011 | 05:00
Walmart diz que vai crescer mais que concorrentes no Brasil
Samaha, presidente da rede, afirma que vai agregar mais metros quadrados;
reajuste do salário minimo elevará consumo em 2012

10/11/2011 | 21:19
Zara assume compromisso de erradicar trabalho escravo
Em agosto, MP encontrou evidências de que um dos fornecedores da empresa submetia trabalhadores
a regime semi-escravo

10/11/2011 | 18:04

Mulheres 360.

Leia também: Dilma é terceira em ranking das mulheres mais poderosas do mundo

A campanha faz parte de uma iniciativa global do Walmart, a maior empresa de varejo do mundo, que
estabeleceu como meta duplicar o volume de compras de mulheres fornecedoras em países fora dos
Estados Unidos e oferecer cursos sobre varejo para 200 mil mulheres internacionalmente. Nos Estados
Unidos, a meta é comprar US$ 20 bilhões de fornecedoras locais.

Uma das questões debatidas durante seminário realizado em São Paulo foi a necessidade de uma
revisão dos padrões masculino e feminino e a maior engajamento dos homens nas tarefas domésticas. 
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