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Zoom de Gênero nos
Prestadores de Serviços

Por que usar esta ferramenta?
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• Trazer à tona os papéis desempenhados por homens e mulheres e os desafios específicos
enfrentados pelas mulheres para acessar os serviços:
• Menor autoestima e habilidades

• Recursos limitados e menor capacidade de investimento
• Menor poder de decisão e de capacidade de negociação

• Carga de trabalho pesada
• Tempo e mobilidade limitados,
• Normas sociais e de gênero
• Conscientizar os prestadores de serviços da necessidade
de adaptar seus serviços e produtos e de torná-los

sensíveis ao gênero.

Critérios para avaliar os serviços
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• Compreensão das necessidades específicas das mulheres
• Acesso aos serviços por homens e mulheres
• Serviços adaptados às necessidades de homens e mulheres

• Mecanismos para avaliar a satisfação do cliente
• Capacidade interna da organização

Perguntas orientadoras para discussões em grupos focais
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1.Compreendendo as necessidades específicas de gênero dos clientes
•Descreva seus clientes (agricultores, pequenos processadores, pequenas e médias
empresas, etc.)
•Homens e mulheres se beneficiam igualmente? (Qual é a proporção entre homens
e mulheres se beneficiando?)
•Alguns grupos de mulheres são excluídos?
•Qual a faixa de receitas que seus clientes geram? Há diferença de gênero em
termos de receita gerada?
•Foi realizada uma pesquisa (estudo de mercado, grupos focais, entrevistas) para
entender as necessidades especiais de mulheres e homens? Dê um exemplo.
A organização presta serviços com base em uma análise aprofundada
do mercado de clientes homens e mulheres
Comentários/descobertas:

Pontuação:

Dê uma
pontuação

Avaliação da capacidade de resposta de gênero
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1. Acesso aos serviços por homens e mulheres:

• Qual é a proporção aproximada de homens e mulheres que se beneficiam com este serviço?
2. Necessidades específicas das mulheres:

• O prestador de serviços faz esforço deliberado para entender as necessidades dos usuários,
em particular das usuárias?
• Foram desenhadas e utilizadas ferramentas específicas para entender essas necessidades,
por exemplo, pesquisas de avaliação de necessidades?
3. Serviços adaptados às necessidades dos homens e mulheres:

• Os serviços e produtos estão adaptados às necessidades e restrições específicas de homens
e mulheres?

Avalie a capacidade de resposta de gênero
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4. Mecanismos para avaliar a satisfação da clientela
• Existem mecanismos para avaliar a satisfação da clientela? Quais?
• Os serviços são adaptados de acordo com o feedback da clientela?

5. Capacidades internas da organização
• A organização possui um balanço de gênero/diversidade em sua equipe, refletindo a
diversidade dos grupos-alvo e atender melhor às suas necessidades?
• Quais são as oportunidades de emprego ou condições de trabalho para as mulheres?
• O prestador de serviços usa conhecimento interno ou externo para entender essas
necessidades?
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Resumo da avaliação
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Exemplo de uma oficina
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