CIJIPAPO
ECOtHEITA

Apesar dos enormes desafios que 2021 trouxe para
o Brasil e o mundo, este também foi um ano de
colheita para Think Eva e Think Olga. Recebemos
importantes reconhecimentos
do mercado,
dialogamos com o poder público para o avanço da
pauta feminista nas esferas municipais, estaduais
e federais, reafirmamos nosso propósito com
inovação nos dados, debates e formatos. E ainda,
nos reconectamos verdadeiramente umas com
as outras, depois de dois anos sem contato físico.
São estas conquistas e alegrias que queremos
dividir com você neste relatório, que compila
nossa jornada ao longo do ano. Você que apoia
essa luta através de doações mensais ou únicas,
que nos provoca com reflexões e pontos de vistas,
que acompanha e compartilha nossos conteúdos,
que vibra a cada passinho que damos para fazer a
diferença na vida das mulheres. Que acredita na
inteligência feminina e a celebra em sua empresa.

Maria Nikolakaki escreveu que é por amor a
este mundo que a luta vem a ser e amar é resistir à
desumanização. Muito obrigada por vir junto e
ser parte da nossa comunidade! Ela nos lembra
que lutar é amar e nos inspira a continuar firmes
na missão de sensibilizar a sociedade) falar de
interseccionalidade,
educar e instrumentalizar
pessoas dispostas a serem agentes de mudança na
vida das mulheres.
Sigamos!
Equipe Think Olga e Think Eva 2021
Maíra Liguori e Nana Lima Diretoras de Impacto
Amanda Kamanchek Gerente de Inovação
Mariana Cordeiro e Priscila Muniz Gerentes de Estratégia
Paula Chang Gerente de Relações Institucionais
Silmara Ferreira e Luciana Nogueira Gerentes de Projetos
Camila Camargo, Sabrina Mendes e Rita Romão Líderes de Estratégia
Anna Tulie Araújo Assistente de Estratégia
Laura Samily Assistente de Inovação
Marjana Antunes Assistente de Relações Institucionais

Apoiadores
Consulado da Irlanda
Consulado-Geral dos Estados Unidos da América
Fundação Heinrich Bõll
Magazine Luiza
Open Society Foundation
Porticus América Latina
Doadores via Pólen
Adô Atelier
Beyoung
Biossance
Caro Vino
Creamy
Embelleze
Lenny Niemeyer
Lureh Store
MeuQ
Morango Brasi
Peita-me
Skelt
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Nossos projetos refletem o compromisso de
usar a comunicação e a inovação para construir
um mundo mais igualitário e justo. Confira
os prêmios que recebemos e que reafirmam a
importância de nosso trabalho!

�·

da porta
para dentro

,r·

Pela segunda vez, a Think Eva recebeu o
reconhecimento no Prêmio WEPs, com a
premiação Prata na categoria Pequeno Porte.
Promovido pela ONU Mulheres, o WEPs celebra
empresas que promovem a equidade de gênero
em suas práticas e políticas contribuindo com a
equidade no mundo profissional.
A campanha da Nike "O Despertar na Dança: Uma
experiência em movimento'� levou o troféu Prata
na categoria Entretenimento do Cannes Lions
202 l. A Think Eva atuou em parceria com a AKQA
para criar a expressão mais potente das mulheres
negras na dança, representadas por Ludmilla e
Turmalinas N as. Confira o resul�ado aqui.
�

_,
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A pesquisa "Ociclo do assédio sexual no ambiente de
trabalho" e o "Laboratório Mulheres em Tempos de
Pandemia'' receberam o Selo de Direitos Humanos
e Diversidade da Prefeitura de São Paulo.
A campanha "Desculpas Deslavadas", desenvolvida
pela FCB com a consultoria Think Eva para
Brastemp, levou ouro no Prêmio Effie Awards
Brasil.
A plataforma digital do Laboratório Mulheres em
Tempos de Pandemia ganhou o Prêmio Brasil
Design Award.
A Think Eva foi indicada para o Prêmio Caboré
2021, a maior premiação da publicidade brasileira,
na categoria Serviços de Marketing, ao lado das
agências MOOC e Spark. Ainda que a Coruja não
tenha vindo para nossas mãos, esta indicação
fortalece nosso propósito de seguir trabalhando
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por narrativas inovadoras e por um mercado de
comunicação que acompanhe as grandes questões
da sociedade.

A divulgaç~

mídia

dados, narrati~
conceitos
transformadores na grande mídia são parte de
nossa teoria da mudança e neste ano) seguimos
firmes na interlocução com quem faz notícia.

participações em
palestras para
empresas do setor
privado

matérias
na grande
imprensa

participações em
eventos

,

~

,

pessoas
capacitadas
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ferramentas
criativas para
lidar com
temas
complexos

RiC0NHiCIMiNT0 ,

Uma de nossas ferramentas de transformação é a
tradução de temas complexos de forma didática
e acessível. Neste ano de 2021, publicamos os
e-books #MãesNaPandemia e Não Existe Orgulho
Sem Luta. Os materiais foram baixados por
tomadores de decisão, foram traduzidos para mais
2 idiomas e ajudaram a pautar novas políticas de
inclusão para mulheres, mães e pessoas LGBTI+
em empresas do Brasil e da América Latina.
Clique nos boxes abaixo e confira!

------

e-book

e-book

Mães na
Pandemia

,

~

,

LGBTOIA+
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THINK
OLGA:

Laboratório
Mulheres
em
Tempos de
Pandemia

Em 2021, demos seguimento ao trabalho que
.,...._1n1c1amos no ano anterior: uma investigação
sobre os efeitos da pandemia na vida das
mulheres, com destaque para Economia do
Cuidado, Saúde das Mulheres e Violência
Contra a Mulher.
Trabalhamos ao lado de dezenas de especialistas,
de diversas áreas de estudo e regiões do
País, para construir uma visão de futuro que
minimize as desigualdades de gênero, classe e
raça acentuadas pela crise sanitária. A seguir,
alguns destaques deste trabalho que você pode
conhecer na íntegra aqui.

43
especialistas
colaboraram
compartilhando
seu repertório de
conhecimentos
acadêmicos,
experiências
pessoais e
competências
profissionais

THINK
OLGA:

Laboratório
Mulheres
em
Tempos de
Pandemia

Os três relatórios gerados trouxeram dados)
contornos e debates aprofundados sobre cada
um dos três eixos) além de um capítulo especial
com sugestões práticas de como atenuar ou
resolver as questões.
A iniciativa foi reconhecida

com o Selo de
Diversidade e Direitos Humanos da Prefeitura
de São Paulo e o site ganhou o Brasil Design
Awards 2020.

matérias na mídia, incluindo grandes
portais como CBN, BBC,Jornal da Globo,
Band Jornalismo e CNN Brasil

THINK
OLGA:

Laboratório
Mulheres
em
Tempos de
Pandemia

Participamos de 25 eventos para discutir os
impactos da pandemia na vida das mulheres,
alcançando agentes de mudança em grandes
empresas
como a Natura, Facebook e
Google, além de organizações do governo e
sociedade civil como a Bancada Feminina do
Congresso Nacional, ONU Habitat e UNOPS,
TRF3 (Tribunal Federal Regional), Governo
do Estado de São Paulo, Plan International
Brasil, Consulado dos EUA,SESC, entre outros.
Juntas, estas palestras alcançaram mais de
5. 700 pessoas.

Economia
do Cuidado
na Mídia

O tema com mais aderência no debate público
foi a Economia do Cuidado. Nossa análise
mostra que o tema começou a ser mencionado
pela mídia aqui no Brasil em 2020, mas foi
depois do lançamento do Laboratório Think
Olga que passamos a ver matérias sobre o assunto
(a cobertura do tema ficou 5 vezes maior). Além
disso, a conexão do assunto ao gênero feminino
também ganhou tração com o Laboratório.

reportagens
antesdolab

reportagens
depois do lab

mais cobertura do tema, considerando as
mulheres como elemento central nessa
conversa

Campanha #DesculpasDeslavadas
A convite da FCB e da Brastemp, a Think Eva e a

THINK
OLGA+
THINKEVA+
WHIRLPOOL

Think Olga levantaram dados sobre os afazeres
domésticos desempenhados por mulheres, que
incluem tarefas relacionadas à manutenção das
roupas (como separar, estender, passar, dobrar e
guardar). Descobrimos que ao se responsabilizar
pelo cuidado com as roupas, as mulheres
perdem em média quatro anos de suas vidas
enquanto os homens investem quase nenhum
tempo neste afazer. Os dados foram usados para
criar a campanha Desculpas Deslavadas, com
enorme repercussão do público e premiada no
Effie Awards Brasil.

matérias na mídia

•

quatro anos

O cuidado revoluciona as ruas

THINKOLGA
+VIRADA
SUSTEN
-'
TAVEL

A convite da Virada Sustentável de São Paulo,
a Think Olga foi escolhida para estampar
ruas, prédios, mobiliário urbano e Metrô de
São Paulo com nosso manifesto: CUIDAR É
REVOLUCIONÁRIO, acompanhado
de uma
foto com duas mulheres negras. A Think Olga
foi uma das 100 OSCs que participaram da
campanha #MinhaMensagem, sobre o mundo
pós-pandemia e a sustentabilidade.

Compartilhe O Cuidado

THINKOLGA
+FACEBOOK

No mês da mulher, a Think Olga, em parceria
com o Facebook, realizou a campanha
#CompartilheOCuidado
divulgada em uma
série de lives com mulheres incríveis:
Ale Xavier, Anna Tulie Araújo, Bruna Linzmeyer,
Claudia Leitte, Ester Sabino, Evelyn Gomes, Isa
Otto, Larissa Luz, Laura Almeida, Luciana Brito,
Raquel Virgínia, Rita Romão, Thelminha Assis,
Vanda Ortega e Zezé Motta .

••

M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

Programa de combate à violência doméstica e
ao assédio sexual

THINKEVA+
MOVIMENTO
NATURA

A Natura faz um consistente trabalho de
conscientização, acolhimento e educação de
seus colaboradores e colaboradoras em relação
à violência doméstica e ao assédio sexual.
Em 2021, a empresa começou a se estruturar
para atender também a sua força de vendas,
que hoje conta com mais de 1,5 milhão de
mulheres. A Think Eva e o Movimento Natura
vêm trabalhando no planejamento estratégico,
no desenvolvimento tático, no plano de
operacionalização
e na comunicação final
deste projeto (a curto, médio e longo prazo).
Um projeto de impacto em larga escala que
tanto nutre nosso propósito quanto nos conecta
a profissionais talentosos e competentes.
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M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

Redes de apoio para combater a violência

THINKOLGA+
TRANSFORMA.AI"' 1---

l

+ VOTORANTIM

EmnossoLaboratório, a Thinkülgacriouo Guia
de bolso - O que fazer em casos de violência,
um material digital, pensado para ser enviado
pelo WhatsApp, com o objetivo de apoiar
mulheres e aliados no combate à violência de
gênero. Junto com a Transforma.aí, organização
de gestão estratégica de investimento social
privado, treinamos 18 voluntários da Votorantim
Energia, que replicaram este conteúdo em
comunidades de 13 estados, em todas as regiões
do País.
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M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

THINKOLGA
+ACADEPOL

97%
das mulheres
dizem já ter sido
vítimas de assédio
em transporte
público e privado
no Brasil

Contra a importunação sexual

Seguindo o projeto iniciado em 2020) a Think
Olga) em parceria com a Academia de Polícia de
São Paulo) fez parte do treinamento de futuros
delegados) para aumentar a aderência das
vítimas às denúncias de importunação sexual
(crime previsto em lei desde 2018 mas que
segue sendo pouco conhecido pela sociedade e
pelas forças de segurança pública). O projeto foi
reconhecido como uma das Práticas Inovadoras
de Enfrentamento à Violência Doméstica no
Fórum de Segurança Pública de 2021) sendo
apresentado para profissionais de segurança
pública e sistema de justiça de todo o país!

Fonte: Instituto Locomotiva e
Instituto Patrícia Galvão
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18,3%
procuraram ajuda
na delegacia
comum ou na
Delegacia da
Mulher
Fonte: Instituto Locomotiva e
Instituto Patrícia Galvão

M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

Ponto Final ao Abuso Sexual

Em nossa pesquisa Meu PONTO Seguro lançada em 2020 - revelamos que 77% das
mulheres se sentem inseguras nas paradas
de ônibus. A partir deste e outros dados, a
SPTrans lançou a campanha Ponto Final ao
THINK OLGA+
Abuso Sexual e a Think Olga - junto ao GT
PREFEITURA
de Ações Contra Violência de Gênero, Raça e
DE SÃO .,....._Diversidade na Mobilidade Urbana - fez parte
PAULO
desta construção. Conscientizar é o primeiro
passo para a mudança.

Clique aqui
para conferir a
pesquisa

Clique aqui para
saber mais sobre
a campanha
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M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

Cidades seguras para mulheres

THINK OLGA

+ SAFETIPIN

A organização social internacional Safetipin,
o Banco Mundial e a Think Olga estão
trabalhando juntos no planejamento do BRT
.,....._ Aricanduva, novo projeto de mobilidade
urbana da Prefeitura de SP, Zona Leste da
Capital. A metodologia aplicada une tecnologia,
urbanismo e questões de gênero nos permitindo
desenhar recomendações para um BRT seguro,
funcional e acolhedor para as mulheres.
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M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

apenas

5%

Trabalho sem assédio
A TIM está iniciando

THINK EVA
+ TIM

47%
das mulheres
afirmam ter sido
vítimas de assédio
sexual em algum
momento

uma série de ações
afirmativas de combate ao assédio sexual
.,___no ambiente de trabalho e convidou a Think
Eva para desenvolver sua primeira iniciativa.
Criamos a Cartilha de Combate ao Assédio
Moral, Sexual e BullyingJ um material didático
e acessível a todos os colaboradores. NeleJ
explicamos os diferentes tipos de assédio)
as legislações vigentes e as ferramentas de
denúncia disponíveis dentro e fora da empresa.
Em 2022) seguiremos com esse projeto e com
novas formas de tornar esse um compromisso
cada vez mais forte para toda a equipe TIM.

25

das vítimas de
assédio recorre ao RH

78%
acreditam que
nada será feito
caso denunciem o
abusador
(Think Eva, 2021)

M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

Uma parceria duradoura

THINKEVA+
MAGALU

A convite do time do Magazine Luiza, seguimos
com a campanha Assédio é coisa séria, iniciada
em 2018 para combater o assédio no ambiente
de trabalho. Além da produção de conteúdos
para serem publicados
nas plataformas
internas digitais do Magalu, a Think Eva
também participou de uma roda de conversa
online para milhares de colaboradores com a
presença da Luiza Helena Trajano e Sarnir José
e Silva.
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mais de

40K
funcionários fazem
parte da rede

M'BATE
À VIOJ.ÊNCIA
DECÊN

A Inteligência Artificial que não vai mais calar

THINKEVA+
BRADESCO

Após inúmeros casos de assédio à BIA inteligência artificial do Bradesco - o banco
decidiu se posicionar, aderindo ao Hey, atualize
a minha voz, iniciativa da Unesco que chama
atenção para as violências enfrentadas pelas
assistentes digitais das marcas. A Think Eva
atuou com consultoria estratégica, desde a
análise das mensagens recebidas, trazendo
respostas mais assertivas contra o assédio, até
a validação dos materiais da campanha criada
pela Publicis Brasil.
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milhares de
mensagens
analisadas para
treinar a IA com
respostas mais
assertivas

campanha exibida
em horário nobre
na Globo

vídeo com mais
de 168 milhões de
visualizações no
YouTube

Mulheres trans na publicidade

THINKEVA
+OGILVY
+NESTLE"'

Em 2021, trabalhamos ao lado do time de
Nescau Prontinho na campanha Joga Junto,
que trouxe Safira Ventura como protagonista na
comunicação dos novos canudinhos de papel.
A Think Eva, em parceria com a agência Ogilvy,
atuou na análise, validação e orientação junto a
ativistas trans, o que gerou conhecimento e mais
profundidade tanto para a pauta quanto para o
debate que se acendeu nas redes sociais.
Clique aqui para conferir!

Ter a oportunidade
de participar
desse comercial
da Nescau para
mim foi muito
importante mesmo,
para minha carreira
como artista, como
mulher preta, trans
e periférica. Para
mim está sendo
muito além de um
comercial, porque
está contando a
minha história."

Safira Ventura

Mulheres no setor automotivo

THINKEVA
+AUDI

Mulheres representam em média 20% do quadro
de colaboradores do setor automotivo e chegam
a receber 15% a menos que os homens nas
mesmas funções. A iniciativa Mulheres Audi
prevê a intensificação da atuação pela equidade
de gênero dentro e fora da da marca. A Think
Eva participou atuando como aceleradora dos
processos de DE&I voltados às mulheres e
propondo caminhos para a comunicação de
marca.

Pilotas

THINKEVA
+COMMON
WEALTH

Assim como na empregabilidade, a comunicação
do setor automotivo também reforça as
desigualdades de gênero. Como sua primeira
iniciativa na direção contrária, a Chevrolet
.,....._
Tracker nos contatou para colaborar com o
roteiro do filme Pilotas, que tem a participação
de Paola Carosella respondendo a xingamentos
como "Vá pilotar fogão". Clique aqui para
conferir.

De quais dores estamos falando?

THINKEVA
+BUSCOFEM

A convite da Capheyna e da Hypera Pharma,
a Think Eva realizou uma consultoria para a
campanha Todas as suas dores importam,
do analgésico Buscofem. Nosso trabalho
foi colaborar com a construção de um
posicionamento consistente para a marca,
trazendo um olhar profundo para as dores
femininas que vão muito além do corpo. Além
da pesquisa, também fomos responsáveis pela
curadoria e pelo roteiro de workshops sobre o
tema com especialistas e estudiosas negras.

Saúde sexual e reprodutiva

THINKOLGA
+ FERTILID

A Fertilid é uma start up lançada este ano e que
promove, por meio da medicina e da tecnologia,
monitoramento e controle da saúde sexual e
reprodutiva das mulheres. Para o lançamento
da marca, a Think Olga produziu uma aula sobre
saúde reprodutiva, luta por direitos e conquistas
sociais. Ao longo dela, apresentamos contexto
histórico, dados estatísticos, linha do tempo,
reflexões e recomendações para quem deseja
ser protagonista de sua própria sexualidade.
Para convidar o setor corporativo a ser aliado
nesta luta, todo este conteúdo foi transformado
na palestra Fertilidade: nossa jornada, nossas
escolhas. Confira o material completo aqui.

Impacto social e empreendedorismo feminino

THINKEVA
+ CONSULADO
DA MULHER

Consulado da Mulher e FCB convidaram
Think Eva para realizar uma pesquisa sobre o
universo das mulheres e construir um território
...,.._de comunicação para a Consul. A intenção era
honrar e celebrar os 19 anos de atuação desta
ação social que promove impacto por meio do
empreendedorismo feminino. Fomos a campo
ouvir empreendedoras que mostraram caminhos
para Consul desenhar uma comunicação
consistente) coerente e socialmente responsável.

N088Al<IPI

Agnes Sofia
Ale Xavier
Amanda Daphne
Amanda Guimarães
Amanda Porto
Ana Lígia Paulino dos Santos
Ana Marisa Chudzinski-Tavassi
Andréa de Lima
Anelise Bôa
Annette Von Schonfeld
Beatriz Aciolly
Bianca Lima
Bruna Linzmeyer
Bruna Pimentel
Camila Conti
Camila Holgado de Salles
Carmem Lúcia
Carol Delgado
Carolina Bolognesi
Carolina Souza
Caroline Amanda
Caroline Ferraz
Caroline Souza
Caroline Villas Boas
Caroline Zerbato
Cecília Delacroix
Chyntia Pineda
Cida Bento
Clarissa Lorenz
Claudia Leitte
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Cleide Pinto
Cristiane Lopes
Cristina Naumovs
Daiane Carina
Daniella Origuela
Danilo Estáquio
Debora Diniz
Débora Torri
Deh Bastos
Denise Nacif Pimenta
Djamila Ribeiro
Edna Santos
Eliana Karajá
EmilyMay
Erika Hilton
Ester Carro
Ester Sabino
Evelyn Gomes
Fabiana Dal'mas Paes
Fernanda Caetano
Fernanda Ferrão
Flávio Vieira
Freeda Amorim
Gabriela Lotta
Gabriela Mendes
Gabriela Neves
Gabriela Pacheco
Gabriela Souza
Gabriella Rizziolli Santos
Glauce Corneta

N088Al<IPI

Glória Gomes
Haydée Svab
Heloisa Buarque De Almeida
Heloísa Santos
HoYeh Li
Hundira Cunha
Iara Cordeiro
Ica Martinez
Inara Negrão
Inês Virgínia Soares
Isabelle Pinheiro
Isa Otto
Isa Sperandio
Isys Maciel
Jaqueline Góes De Jesus
Jéssica Alonso
Jéssika Oliveira
Joice Delgado
Jô Schimidt
Karen Hofstetter
Laila Thaíse Batista De
Oliveira
Lais Mendonça
Lana Chavewiq
Larissa Luz
Laura Augusta
Laura Karpuska
Lívia Scatena
Luciana Brito
Luciana Molleta
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Luiza Nassif Pires
Marcela Parolini
Marcelo Montenegro
Maria De Fátima Da Silva Leite
Maria José De Santana
Mariana Lemos
Mariana Na dai
Mariana Rosa
Marília Filgueiras
Marina Durano
Mayne
Mel Colonna
Memoh
Mônica Calazans
Manica Martelli
Morena Mariah
Nara Menezes
Natália Bovolenta
Natália Proença Dorneles
Natássia Ramos Da Silveira
Nina Neves
Nina Silva
Paola Dorado
Pietra Sousa
Raecler Baldresca
Rafaela Loureiro Pinheiro Furlan
Rafael Silva
Raquel Virgínia
Renalice Reis Da Silva
Renata Mendes

N088Al<IPI

Roopa Dhatt
Semayat Oliveira
Silvana Martins
Silvana Mendes
Sílvia Chakian
Tatiana Nascimento
Thais Farage
Thais Prado
Thaís Zimmer
Thelma Assis
Therezinha Cazerta
Thiago Tuby
Tim
Todos Pela Educação
Tok Stok
Valéria Scarance
Vanda Ortega Witoto
Verena Dolabella
Verônica Oliveira
Zezé Motta
99

Acadepol
Accenture
Adô Atelier
Akqa
Ambev
Anis: Instituto de Bioética,
Direitos Humanos e Gênero
Anistia Internacional
Associação Brasileira das
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Mulheres de Carreira Jurídica SP
Audi
Azmina
Banco Mundial
Beyoung
Biossance
Bradesco
Brastemp
Buscofem
C6

Cafehyna
Câmara de Comércio E Indústria
Brasil-Alemanha
Câmara de Comércio SuecoBrasileira
Capricho
Caro Vino
Centro Acadêmico de Direito da
Universidade Estadual do Oeste
do Paraná
Chevrolet
Cidade Escola Aprendiz
Commonwealth
Conecta.teia
ConexãoAfro
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Porto Alegre
Consul
Consulado da Irlanda
Consulado da Mulher

N088Al<IPI

Consulado-Geral dos Estados
Unidos da América
Control Risks
Creamy
Creditas
Cubocc
Embelleze
Engajá
Engie Brasil
Escola Schumacher Brasil
Estúdio Nano
Eudora
F.Biz
Facebook
FCB
Federação Nacional das
Trabalhadoras Domésticas
Fertilid
Fluxa Filmes
Força Meninas
Fórum Nacional de Clínicas
Jurídicas
Fundação Amazonas
Sustentável
Fundação FEAC
Fundação Heinrich Boll
Futuramoda
G Consultoria
Geledés
Gênero e Número
Gerdau
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Good Year
Google
Gorillas Studio
Gorilla Studios
Governo do Estado de São
Paulo
Grandplaza Shopping
Grupo Movile
Grupo Mulheres do Brasil
Handtalk
Hollaback!
Hotmart
Inobi
Instituto Alana
Instituto Alziras
Instituto Avon
Instituto Dona de Si
Instituto Ekloos
Instituto Mundo Aflora
Instituto Patrícia Galvão
Instituto Update
L'Oréal
Lenny Niemeyer
Lureh Store
Magazine Luiza
Mesa Company
MeuQ
Miltons
Mal Consultoria
Morango Brasil
More Girls

N088Al<IPI

Museu do Futebol
Mutato
Natura
Nestlé
Netquest
Nossas
Observatório de Gênero
Universidade Federal da
Integração Latino-Americana
Obvious Agency
Ogilvy
Open Society Foundations
Peita-Me
Phomenta
Plan International Brasil
Polen
Porticus América Latina
Possible
Prefeitura de Guarapuava
Prefeitura de São Paulo
Promotoras Legais Populares Pimentas
Pujança
Raincake
RD

Rede Dandaras De Saúde Da
Mulher Negra
Remix Social Ideas
Safetipin

40

São Paulo Transporte S.A.
SAP
Secretaria da Mulher da Câmara dos
Deputados
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo
Sesc
Shell
Skelt
Sondery
Stilingue
Symrise
Transforma.Aí
Tribunal Regional Federal - 3ª
Região
União Europeia
União Libertária De Pessoas Trans E
Travestis
Uniso
Unops
Vallourec
Virada Sustentável De São Paulo
Votorantim
Vtex
Whirlpool
WMCMCANN
Work&Co
Yahoo
Yunus Negócios Sociais

Ficha Técnica

Direção de Arte e Projeto Gráfico CamilaConti
Ilustrações SilvanaMendes
Texto MarjanaAntunes
Revisão MaíraLiguori,Nana Lima e NaiaraLemos
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