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O PAPEL DAS EMPRESAS NA 
CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO 
MELHOR



O QUE LEVA AS EMPRESAS A SE IMPORTAREM COM UM 
FUTURO MELHOR? 



https://oglobo.globo.com/celina/mulheres-no-
topo-hora-de-transformar-discurso-em-pratica-
23697819

https://oglobo.globo.com/celina/mulheres-no-topo-hora-de-transformar-discurso-em-pratica-23697819


PESQUISA REALIZADA COM POWER AND UTILITIES EM 2018

1. Benefícios identificados em diversidade
na força de trabalho e em posições de
liderança

2. Barreiras e desafios enfrentados

3. O que pode ser feito pra superar essas
barreiras? Existem boas práticas que
podem ser compartilhadas?



BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS

o Mundo se tornou complexo e multidisciplinar

o Mais do mesmo não desafia, diversidade sim

o Diversidade reduz acomodação, incentiva meritocracia

o Pessoas precisam de referências, precisam saber que têm
chances de crescer – importante para atrair talentos

o “Good place to work” – empresas se tornam atrativas



BARREIRAS E DESAFIOS ENFRENTADOS

o Falta de diversidade na entrada - STEM

o Jornada tripla de trabalho

o Falta de creches e escolas públicas

o Cultura organizacional e vieses inconscientes – gargalo
para ascensão hierárquica



O QUE PODE SER FEITO E BOAS PRÁTICAS

o Premiações para responsabilidade social

o Atenção específica – mentoring, sponsoring, planos de
desenvolvimento individual

o Aliviar barreiras impostas pela maternidade x licença
paternidade

o Não há necessidade de reinventar a roda – parcerias
internacionais ou com ONGs

o Regras para fornecedores e terceirizados

o Diversidade no planejamento estratégico



O QUE FUNCIONA

o Começar por um bom
diagnóstico

o É mais efetivo “de-bias”
organizações ao invés de
indivíduos

o Atuando sobre os
indivíduos:

✓ capacitação em diversidade 

✓ capacitação em liderança e 
negociação

✓ Mentoring, sponsoring e 
networks



O QUE FUNCIONA

o Atuando sobre organizações:

✓ Linguagem dos anúncios de vagas

✓ Retirar informações demográficas dos formulários

✓ Avaliações às cegas

✓ Entrevistas estruturadas, estudos de casos

✓ Entrevistas individuais ao invés de painéis

✓ Avaliações comparativas em entrevistas

✓ Contratar ou promover em levas

✓ Exemplos a seguir influenciam comportamento

▪ Números contam – tokenism e estereótipos

▪ Quotas: têm provado uma ampliação de candidatos qualificados

✓ Transparência: informação tem que ser visível e simples,
colocada em contexto comparativo com objetivos mensuráveis,
de curto e longo prazos
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