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Que mundo é esse? 



Quais os caminhos seguir? 



Inclui: 
 
Reconhecer  como suas emoções afetam seu 

desempenho, e conhecer seus próprios recursos e 
limites. 
 

Uma autoavaliação precisa de suas capacidades de 
estar disposto a pedir ajuda quando precisar. 

 
Autoconfiança provém da consciência de quem você é 

e do que você faz bem  



 

 Reconhecer  como suas emoções afetam seu desempenho, e 
conhecer seus próprios recursos e limites. 

 

 Uma autoavaliação precisa de suas capacidades de estar 
disposto a pedir ajuda quando precisar. 

 

 Autoconfiança provém da consciência de quem você é e do 
que você faz bem  

 

 Fortalecer a resiliência por meio dos gestores nesse momento 
de transição 

 Redescobrir pontos fortes, marca pessoal e pontos de 
desenvolvimento.  

Autoconhecimento por quê? 



O que desenvolver? 



Foco na liderança 

Manutenção do 
desempenho 

 
 Trabalho em equipe 

 
 Padrão de emocões 

boas 
 

 Abertura para o novo 
 

 Definição de sponsors 
para os diferentes 
assuntos de diversidade 
 
 

 



  Reestruturação da atuação (Card Sorting) 

  Contato e informação constante (focus groups) 

  Pesquisas sobre asssuntos diversos de Diversidade  

  Enfoque em Viés Inconsciente (E-learning 
institucional) 

  Ações de empoderamento (Treinamento presencial) 

  Revisão de políticas 

  Ações constantes de qualidade de vida 

  Palestras e entrevistas com foco em engajamento 

 

 

Dentro do RH – Diversidade? 



Viés Inconsciente 



Por que trabalhar Diversidade? 
 

 Agrega valor a marca Citi e ao negócio; 

 Resulta em igualdade de oportunidades; 

 Combate ao preconceito e discriminação = (- perdas + lucro); 

 Amplia a produtividade e engajamento dos funcionários (Pesquisa Revista EXAME 

Ed. 1088, Ano 2015 Nº 8 (LGBT), Pesquisa McKinsey com colaboradores Síndrome de 

Down); 

 Economiza recursos $$ (Cumprimento da Lei de cotas e Aprendiz); 

 Diminui absenteísmo e turnover; 

 Amplia a atração de talentos; 

 Impacta qualitativamente o planejamento estratégico (Gerações X, Y, Z / Impacto da 

gestão / política de qualidade de vida / desenvolvimento de novos produtos e soluções, entre outros); 

 Traz vantagem competitiva e inovação – pessoas diferentes trazem novas idéias e 

outras perspectivas. 


