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A Oxiteno acredita na riqueza de uma equipe diversa e na força da conexão entre as pessoas. 

Assim, estamos trabalhando nos últimos anos para construir um ambiente de trabalho cada vez 

mais diverso, inclusivo, respeitoso, plural e que busca a equidade. 

Todos os dias, a Oxiteno cumpre o seu propósito: contribuir para o bem-estar das pessoas através 

da química. E entende que o bem-estar está intrinsicamente conectado ao respeito às diferenças. 

Esta jornada resultou no TOGETHER – programa de Diversidade & Inclusão (D&I), que busca, com 

múltiplas ações alinhadas ao Plano de Sustentabilidade 2030, criar uma empresa cada vez mais 

acolhedora e que valoriza o respeito, a ética e a igualdade de oportunidades para todos.

Com isso, trabalhamos em três pilares: Governança Corporativa, Desenvolvimento de Pessoas e 

Comunicação. Uma inciativa transversal com a intenção de tornar o Together um projeto de toda 

Oxiteno.

Apesar de um ano desafiador causado pela pandemia, o programa firmou raízes e ramificou em 

2021. Por meio dele, a Oxiteno reafirma seu objetivo de desenvolver um modelo de gestão que 

gere resultados superiores, valorize as pessoas e promova evolução do ambiente de trabalho. 

Comprometida com a geração de valor para as gerações atuais e futuras, a companhia vê na 

Diversidade a abertura de portas para que a pluralidade e as diferenças em vários âmbitos sejam 

contempladas, ampliando as visões e buscando soluções ágeis e inovadoras. Na Inclusão, por 

sua vez, está a garantia de condições e oportunidades de trabalho em um ambiente acolhedor, 

saudável, respeitoso e participativo, que valorize o ser humano acima de tudo, protegendo sua 

dignidade e suas potencialidades, independentemente de qualquer característica ou condição.

Neste relatório, estão as ações realizadas pelo Together entre janeiro e dezembro do ano de 

2021. Cada etapa fortalece a busca do equilíbrio entre a prosperidade econômica e os princípios 

de uma governança ética. A Oxiteno, em mais um compromisso com a transparência, divulga 

aqui o desenvolvimento anual de seu programa de Diversidade & Inclusão. Boa leitura!

Simone Albuquerque                                              

Diretora Global de Recursos Humanos

1. APRESENTAÇÃO
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Somos uma organização sólida e sustentável, que executa sua 

estratégia e expande suas fronteiras.

Por meio de diversas ações e de forma alinhada ao Plano de 

Sustentabilidade, nosso compromisso está numa empresa cada 

vez mais diversa, inclusiva, respeitosa, plural e que busca a 

equidade.

2. MANIFESTO
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PARA NÓS:  

I.   “Diversidade” significa pluralidade das 

diferenças de toda e qualquer pessoa, 

incluindo, mas não se limitando, a 

diferenças relacionadas a sexo biológico, 

identidade de gênero, cor da pele, raça, 

etnia, orientação sexual, estado civil, 

idade, perfil socioeconômico, aparência, 

deficiência física, mental e/ou intelectual, 

sistemas de valores éticos ou religiosos, 

origem/nacionalidade/naturalidade, 

crenças, habilidades e experiências;   

 

II.  “Inclusão” significa proporcionar condições 

e oportunidades de trabalho para inclusão 

da Diversidade em um ambiente acolhedor, 

saudável, respeitoso e participativo, 

que valorize o ser humano acima de 

tudo, independentemente de qualquer 

característica ou condição.  
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MANIFESTO
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Prezamos pela ética e pela transparência 

na busca de nossos objetivos e nas 

relações que construímos interna e 

externamente, com base no respeito, na 

integridade e no bem-estar de todos.  

Acreditamos que o respeito à 

dignidade humana nas relações 

de trabalho é inerente aos nossos 

negócios, e esperamos que atitudes 

e comportamentos que reflitam esta 

posição sejam adotados por nosso 

público interno, externo, no Brasil e no 

mundo. Temos como valor e premissa 

a valorização das pessoas. Por isso, 

combatemos e não toleramos qualquer 

tipo de discriminação, por idade, gênero, 

orientação sexual, raça, cor, deficiência, 

religião, estado civil, nacionalidade, 

expressão de gênero, situação migratória, 

origem étnica, idioma, aparência, etc. 

Promoveremos ações propositivas, 

visando a construção de uma 

cultura organizacional inclusiva e 

um ambiente de segurança física e 

psicológica para todas as pessoas. 

Portanto, é primordial que todos os 

envolvidos (nosso público interno 

e externo) sejam conhecedores e 

multiplicadores desta política.  

Em caso de dúvidas, entrem em 

contato com o Comitê de D&I. E, em 

casos de denúncia, utilizem o Canal 

Aberto Ultra.*

 

Nota (aplicável para Estados Unidos)

Além do Canal Aberto Ultra, os 

colaboradores dos EUA podem utilizar 

a nossa Open Door Policy. Acionando 

o seu supervisor direto, algum 

representante do RH ou outro membro 

da liderança.

Nossa política de Diversidade e 

Inclusão estabelece o compromisso 

de adotar, de forma contínua, ações, 

políticas e práticas que visem:  

  Valorizar o respeito mútuo e da 

igualdade de oportunidades para 

todos;  

 

  Garantir que nossos empregados 

tenham acesso aos recursos 

necessários para se desenvolverem 

profissionalmente;  

 

  Incentivar um ambiente de 

trabalho diverso e inclusivo, 

em que todas as relações sejam 

pautadas no respeito e na ética, 

encorajando o pronto reporte de 

qualquer incidente de potencial 

discriminação, assédio, intimidação 

ou qualquer outro contrário aos 

nossos valores, ao nosso Código de 

Ética e a qualquer legislação vigente 

em cada país onde temos presença, 

independentemente de quem seja 

o alegado ofensor. Será também 

uma violação a esta política a 

retaliação de qualquer maneira a 

uma pessoa que tenha feito uma 

reclamação, de boa-fé, a respeito 

de discriminação, assédio ou 

intimidação, devendo o empregado 

que se sentir retaliado, reportar tal 

fato aos canais apropriados.

*Como falar com o  
Canal Aberto Ultra:

BR: 0800 7017172 
www.canalabertoultra.com.br

 UY: 000-416-205-2740 
http://canalabierto.com.br

MX: 800-099-0646 
http://canalabierto.com.br/

US: 1-800-880-6491 
www.openchannel.com.br

Gabriel Luiz  
Baldini Michigami
Engenheiro Químico 
de Processo

Lincoln Junior do 
Nascimento Cruz
Operador de 
Produção

Wilson Pastor
Controlador de 
Movimentação  
e Materiais
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A Oxiteno trabalha com base em uma estrutura sólida de 

governança com ética, transparência e integridade como 

temas que constituem seus valores e que permeiam todas as 

suas ações. O Together nasceu com uma atuação baseada nas 

premissas desta governança: a valorização do diálogo aberto 

e da comunicação clara e confiável.

Criado em 2020 para promover ações que fortalecem 

Diversidade & Inclusão dentro da Oxiteno, o programa é 

resultado de reflexões internas. Com a criação do Plano 

de Sustentabilidade 2030, a diversidade foi consolidada 

como um dos pilares dos compromissos globais firmados 

pela empresa e foram projetadas ações para os três anos 

seguintes. 

Signatária do Pacto Global da ONU, a Oxiteno está alinhada 

à agenda de ODS, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, e o Together é mais uma jornada para  

alcançá-los. O programa de Diversidade & Inclusão impacta 

diretamente três deles:  ODS 5: Igualdade de gênero; o 8: 

Trabalho decente e crescimento econômico; e o 10: Redução 

das desigualdades. Além, é claro, de apoiar os passos para 

alcançar tantos outros objetivos.

3. GOVERNANÇA
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2020 foi ano de estruturar o programa de D&I, elaborar a política 

para embasá-lo, preparar as áreas de suporte (Comunicação 

Interna, Externa e Recursos Humanos) e sensibilizar as lideranças. 

Já 2021 foi o momento de colocar as premissas em prática e 

engajar os colaboradores, levando em conta que os projetos 

do Together estão ancorados em três pilares: Governança 

Corporativa, Desenvolvimento de Pessoas e Comunicação. 

A Governança do Together foi estabelecida com a criação  

de três núcleos complementares: o Comitê Estratégico,  

o Comitê Tático e os Grupos de Afinidade. 

O Comitê Estratégico é composto pelos membros da Diretoria 

Oxiteno, que são responsáveis pelo direcionamento estratégico 

a respeito de Diversidade e Inclusão dentro da organização. 

Desta instância, saem as diretrizes gerais a serem aplicadas nas 

outras camadas do programa, sempre alinhadas à inovação e à 

sustentabilidade, que estão no DNA da Oxiteno.

Composto por profissionais de diversas áreas, o Comitê Tático 

tem a intenção de tornar transversal a discussão do tema da 

Diversidade & Inclusão dentro da Oxiteno. O grupo organiza as 

ações, faz atualização dos planos e corrige determinadas rotas. 

Em 2021, o Comitê Tático foi importante para implementar ações 

em diferentes setores da empresa, a saber Talent Aquisition, 

Jurídico, Suprimentos, Sustentabilidade, Comunicação, RH e 

Remuneração e Benefícios. É este núcleo que se ocupou de 

analisar a efetividade das propostas dos Grupos de Afinidade, 

além de entender a etapa de implementação de cada uma e 

pensar em próximos passos.

3. GOVERNANÇA

Os Grupos de Afinidade são formados por colaboradores 

que pertencem a grupos vulneráveis, ou são aliados a eles, 

ou, ainda, têm curiosidade em aprender sobre o tema de 

Diversidade & Inclusão. Hoje, eles são quatro: Gênero - Mulheres, 

Pessoas com Deficiência (PCD), LGBTQIA+ e Raça e Etnia. Cada 

um é composto por aproximadamente vinte pessoas, que 

se inscreveram de forma voluntária e possuem dois sponsors 

convidados para estarem à frente do grupo por um ano. Após a 

definição de sua missão e objetivo, cada time passou a fomentar 

discussões mensais, construir diálogos entre os colaboradores e 

compartilhar ideias e propostas com gestores e lideranças.

Os Grupos de Afinidade são, em si, diversos, contemplando a 

possibilidade de inclusão de pessoas cujas identidades não 

estão na nomenclatura do núcleo. Homens podem participar do 

grupo de mulheres, pessoas sem deficiência podem participar 

do grupo de pessoas com deficiência e assim por diante. Ao 

permitir o ingresso de aliados e interessados nos temas de 

discussão, os Grupos de Afinidade amplificam o alcance dos 

debates neles alojados.

Bianca 
Mishitokukado
Operadora de 
Processos Químicos

Rafael Ribeiro 
dos Santos
Operador 
Químico
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3. GOVERNANÇA

Papel da área de Sustentabilidade

Contribuir para a criação de parâmetros que permitam a 

divulgação de indicadores para fora da organização, por 

meio do Relatório de Sustentabilidade. Sistematizar, em 

parceria com a área de Desenvolvimento Organizacional, 

respostas às questões relacionadas à D&I e mostrar para  

acionistas, sociedade, clientes e fornecedores como a 

nossa empresa é comprometida com este tema.

Papel das áreas de Comunicação Interna e Externa

Apoiar na construção da identidade do Together, criar o 

posicionamento institucional da Oxiteno referente à D&I, 

definir as mensagens-chave, além de ser responsável 

pelas ações de comunicação interna e externa. 

É objetivo também da Comunicação participar, em 

conjunto com a área de Desenvolvimento Organizacional, 

da construção de ações de engajamento, como lives 

comemorativas, entre outros. 

Papel da área de Desenvolvimento Organizacional (DO)

Ser o guardião do Together. Fazer com que ele seja 

transversal dentro da Oxiteno, promovendo a estrutura 

para o início do programa, assim como o acompanhamento 

frequente do Comitê Tático e dos Grupos de Afinidade para 

garantir, com o apoio das consultorias, que a Oxiteno se 

torne uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva. 

O sucesso do Together está totalmente vinculado à integração do trabalho de diferentes áreas.

O Together buscou, em 2021, assertividade e colaboração 

e, para isso, contou com a expertise de consultorias que 

já atuavam na implementação corporativa de ações 

voltadas para a Diversidade & Inclusão. 

  Guilherme Bara – Consultor responsável por 

sensibilizar a liderança da Oxiteno, assim como apoiar  

a implantação do Comitê Tático e orientar quanto aos 

materiais desenvolvidos para D&I;

  Travessia – Consultoria responsável por implantar e 

acompanhar os Grupos de Afinidade no Brasil, além 

de  orientar as regiões do MAC e EUA a iniciarem a 

sensibilização do RH local a respeito do tema. Foi 

também a consultoria que sustentou o início da 

formação do Comitê Tático local;

  Carlotas – Consultoria responsável por desenvolver 

as trilhas de Diversidade e Inclusão e Pessoas com 

Deficiência, além de criar o guia para lideranças sobre 

as pessoas com deficiência;

  Oportunidades Especiais – Consultoria responsável 

por apoiar no recrutamento e seleção de pessoas  

com deficiência;

  Inklua – Consultoria responsável por apoiar no 

recrutamento e na seleção por meio da busca ativa 

de pessoas com deficiência, com perfil e habilidades 

adequados para nossas vagas;

  Specialisterne Brasil – Organização social que atua na 

formação e na inclusão profissional de pessoas com 

autismo. Atuou nas áreas de TI e Jurídico em 2021.
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4. GÊNERO - MULHERES

4.1. Introdução

Nossa missão é apoiar na criação e na manutenção de espaços para possibilitar o 

acolhimento, a valorização e a igualdade de oportunidade a todas as colaboradoras.

4.2. Grupo de Afinidade

Entre os objetivos está apoiar a criação de 

programas, ações, práticas e políticas de 

inclusão de gênero, por meio de estudos 

e pesquisas sobre equidade salarial, 

condições favoráveis de trabalho, benefícios 

e incentivo ao desenvolvimento e liderança. 

Outra meta é avaliar as condições atuais 

de trabalho para as mulheres e propor 

mudanças necessárias em toda a empresa, 

inclusive no que se refere à acessibilidade 

de recursos. Sem esquecer das ações 

internas e externas de apoio aos grupos de 

mulheres com mais vulnerabilidade social.

Bianca 
Mishitokukado 
Operadora de 
Processos Químicos
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4. GÊNERO - MULHERES

4.3. Ações de Educação e Engajamento

Em 2021, o núcleo de debates conseguiu realizar 

espaços de diálogos, criar redes de relacionamento 

e fazer sensibilizações sobre os mais variados temas 

relacionados à igualdade de gênero. Para o Dia 

Internacional da Mulher, foi disseminada entre os 

colaboradores a mensagem “Você pode ser o que você 

quiser”. O objetivo foi reforçar que cada uma decida 

o próprio caminho e encontre o próprio potencial 

como ser humano, além de habilidades a serem 

desenvolvidas. Toda a identidade visual contou com a 

presença das colaboradoras da Oxiteno, que também se 

engajaram nas outras ações do mês de março.

A live “Mulheres que Inspiram” envolveu diversas 

áreas da Oxiteno e um painel sobre empoderamento 

feminino. As mulheres presentes compartilharam suas 

trajetórias e experiências com as outras colaboradoras, 

em um espaço de troca segura e acolhedora. 

Live “Mulheres que Inspiram”

Postagens com relatos pessoais no Workplace
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4. GÊNERO - MULHERES

4.4. Conquistas

Alinhada com as metas pleiteadas pelo grupo, a Oxiteno 

firmou em 2021 o compromisso com o Programa Equidade 

é Prioridade: Gênero. Com isso, o objetivo é ter 50% da sua 

alta liderança ocupada por mulheres até 2030. O programa é 

um acelerador do Pacto Global das Nações Unidas, apoiado 

pela ONU Mulheres, que exige ações ousadas para inclusão de 

mulheres em cargos de liderança nos negócios. Desenvolver 

um modelo de gestão que valorize e promova a evolução das 

pessoas é uma das metas do Plano de Sustentabilidade 2030 

da Oxiteno e, como signatária da Rede Brasil do Pacto Global, 

a companhia tem trabalhado para contribuir com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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5. RAÇA E ETNIA

5.1. Introdução

Queremos aumentar a diversidade étnico-racial na Oxiteno,  

bem como sensibilizar e conscientizar líderes e demais 

colaboradores sobre essa diversidade na companhia.

5.2. Grupo de Afinidade

Entre os objetivos estão garantir um local seguro 

e respeitoso para todas as pessoas, fomentar o 

conhecimento sobre as raças e etnias, além de 

fazer da empresa um espaço que represente a 

diversidade étnico-racial da população brasileira 

em todos os níveis hierárquicos. 

Os membros estão igualmente comprometidos 

em oferecer suporte e informações sobre questões 

de raça e etnia para que a Oxiteno possa alcançar 

sua missão, promovendo ações para revisão das 

políticas da companhia, além de campanhas 

internas para a valorização das diferenças.

Lincoln Junior do 
Nascimento Cruz
Operador de 
Produção
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5.3. Ações de Educação e Engajamento

De olho nestes compromissos, o Dia Nacional da Consciência 

Negra, celebrado no dia 20 de novembro, foi marcado por uma 

série de ações. Divulgamos um Guia de Palavras sobre racismo e 

resgatamos três grandes nomes da história brasileira na luta por 

igualdade e respeito.

Tivemos ainda a realização da live do Dia da Consciência Negra, que 

reuniu colaboradores da Oxiteno e uma convidada especial, a Líder 

de Recursos Humanos para América Latina na Meta (Facebook), 

Mafoane Odara. Este foi um momento dedicado à reflexão sobre a 

igualdade étnico-racial.

5.4. Conquistas

2021 foi um ano especial. A Oxiteno conquistou o Selo de 

Diversidade Étnico-Racial na categoria Compromisso, oferecido 

pela Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR), órgão da 

Prefeitura de Salvador (BA), responsável pelas políticas públicas 

de Promoção da Igualdade Racial. A companhia foi reconhecida 

por seu comprometimento em cumprir diretrizes voltadas para 

a promoção da diversidade étnica e o combate à discriminação 

racial no ambiente de trabalho. 

5. RAÇA E ETNIA
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6.  PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

6.1. Introdução

A missão definida foi de promover um lugar acessível, saudável 

e seguro para pessoas com deficiência, onde a conscientização, 

a inclusão e a igualdade de oportunidades possam criar uma 

companhia em que todos, com ou sem deficiência, possam 

aprender, se aprimorar e se desenvolver de forma integrada.

6.2. Grupo de Afinidade

Entre os objetivos do grupo, está trabalhar na 

conscientização de líderes e equipes, bem como realizar 

iniciativas de sensibilização, integração e criação de 

oportunidades que estimulem um ambiente inclusivo e 

agradável. Além disso, queremos promover o conhecimento 

e a conscientização das pessoas em relação aos tipos de 

deficiências e suas particularidades.

Definir diretrizes que promovam uma jornada incrível 

de desenvolvimento e crescimento para as pessoas com 

deficiência, desde o onboarding até o offboarding, também 

faz parte dos objetivos do grupo de afinidade de PCD.
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6.3.  Ações de Educação  
e Engajamento

2021 foi um marco para a 

Oxiteno por promover uma 

série de ações relacionadas 

com a Pessoa com Deficiência. 

Primeiro, no dia 21 de setembro, 

para celebrar o Dia Nacional 

da Pessoa com Deficiência.  Na 

ocasião, realizamos publicações 

sobre o nosso papel na inclusão 

dessas pessoas. E para o Dia 

Internacional da Pessoa  

com Deficiência, comemorado 

no dia 3 de dezembro, 

conseguimos mobilizar e 

conscientizar toda a Oxiteno. 

6. PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

6.4. Conquistas

2021 foi um ano de evolução nos processos 

de Talent and Aquisition, no que diz respeito 

à contratação e retenção de pessoas com 

deficiência. Hoje contamos com a presença 

de duas consultorias especializadas 

no tema para melhorar o processo de 

contratação, gerando mais oportunidades. 

E, ainda, a potencialização de parcerias 

existentes na contratação de pessoas com 

deficiência intelectual.

A Oxiteno ainda deu um passo muito 

importante com a criação da Maya, nossa 

tradutora virtual da Língua Brasileira 

de Sinais. Em parceria com a empresa 

Hand Talk, implementamos no nosso site 

institucional a opção de tradução virtual 

para as pessoas com deficiência auditiva. 

Com isso, seguimos na nossa jornada de 

tornar a companhia cada vez mais diversa, 

acolhedora e inclusiva.

Entre as ações, tivemos uma live exclusiva 

para falar sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência, além de comunicações sobre 

PCD no mercado de trabalho e expressões 

capacitistas que não devemos usar.
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7. LGBTQIA+

7.2. Grupo de Afinidade

Com o grupo LGBTQIA+, queremos fomentar 

as discussões que gerem conhecimento, 

desmistificando preconceitos e/ou barreiras 

relacionadas ao tema.

Além disso, queremos apoiar as iniciativas, 

práticas e políticas que gerem mais atração e 

retenção de talentos LGBTQIA+.

Desejamos ainda apoiar e criar um ambiente 

respeitoso e inclusivo, em que as pessoas 

LGBTQIA+ se sintam confortáveis em manifestar 

sua autenticidade e se expressar livremente.

7.1. Introdução

Temos como missão ser uma empresa referência em inclusão 

do setor químico, criando um local seguro para que pessoas 

LGBTQIA+ possam ingressar, crescer, se desenvolver e serem 

autênticas na organização.
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7.3. Ações de Educação e Engajamento

Trazer os temas ligados ao grupo LGBTQIA+ para dentro da 

Oxiteno foi um momento muito especial e de grande impacto. 

Nossa jornada de ações e sensibilizações começou no dia 17 de 

maio, no Dia Internacional contra a Homofobia. O objetivo foi 

reforçar que, além de ser um dia contra a homofobia, a Oxiteno 

diz sim à pluralidade. A companhia também reforçou os canais de 

denúncia do Ultra (para casos de denúncia de preconceito contra 

algum colaborador).

Além disso, em junho, quando é celebrado o mês “Pride”, tivemos 

várias ações afirmativas.  O destaque ficou para a Live do Dia 

Internacional do Orgulho LGBTQIA+ com um bate-papo muito 

especial entre Arthur Felipe Souza Jorge, Gerente Global de 

Desenvolvimento Organizacional, e Alberto Slikta, COO dos EUA. 

O objetivo foi trazer a história pessoal do executivo, além de 

compartilhar sua experiência como profissional gay na indústria 

química nos últimos 30 anos.

7. LGBTQIA+

Live do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+Publicação de vídeos no Workplace com histórias reais de nossos colaboradores

Além disso, tivemos publicações com reflexões sobre a 

jornada de Diversidade e Inclusão na Oxiteno e o tema 

LGBTQIA+, bem como a divulgação de histórias reais de 

nossos colaboradores. Eles contaram sobre vida pessoal, 

profissional, além de seus desafios e alegrias.

17
Relatório Anual 2021
Programa



8. AÇÕES TRANSVERSAIS

Além das ações específicas desenvolvidas e implementadas nos 

núcleos do Together, a Oxiteno investiu na aplicação de ações 

transversais, focadas especialmente, na frente de treinamento, 

na sensibilização e na educação de gestores e colaboradores. 

Além de atividades de comunicação e engajamento, visando dar 

suporte à formação das equipes e à transparência dos processos.

8.1. Comunicações 

Em mais uma oportunidade de extrapolar as fronteiras brasileiras 

para disseminar uma cultura de diversidade e inclusão, em 

outubro de 2021, a Oxiteno realizou a live Vieses Inconscientes 

para todos os colaboradores da Argentina e do Uruguai, com foco 

em sensibilizar as equipes e dar início à discussão nestes países.  

A consultoria Travessia apoiou a conversa sobre os preconceitos 

que se manifestam de maneira silenciosa e os vieses que guiam  

as escolhas humanas mesmo que as pessoas não se deem conta.

E para fortalecer o engajamento do tema, que aborda conteúdos 

importantes para a discussão sobre D&I, temos ainda a 

publicação de dois conteúdos mensais para os colaboradores. 

O primeiro é o informativo “Momentos de Aprendizagem”, 

destinado aos membros dos Grupos de Afinidade. O outro é a 

newsletter publicada no Workplace com foco na sensibilização do 

tema e que traz informações importantes para a discussão sobre 

diversidade e inclusão. Nos meses de datas comemorativas, a 

newsletter é dedicada ao grupo homenageado na ocasião.
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8. AÇÕES TRANSVERSAIS

8.3. Cases

A estruturação de uma política transversal 

de Diversidade & Inclusão rendeu destaques 

à Oxiteno.  

O case de Diversidade & Inclusão da 

Oxiteno também foi publicado na página do 

Gestão RH, com ênfase nas conquistas do 

Together, como o crescimento significativo 

da representatividade no quadro de 

colaboradores e o amadurecimento dos 

debates relacionados ao tema central 

do programa. Entre outras menções, a 

publicação cita o Programa de Trainee, que 

convida pessoas diversas a se inscreverem. 

Mais um compromisso da Oxiteno com a 

inclusão e equidade.

8.2. Treinamentos e Workshops

A sensibilização da liderança envolveu workshops e 

discussões para intensificar o olhar dos gestores para

os temas ligados à diversidade e à inclusão. No primeiro 

semestre de 2021, a Oxiteno ofereceu o Workshop 

de Liderança Inclusiva, em parceria com o consultor 

Guilherme Bara. Com o objetivo de engajar e mobilizar 

os líderes de forma a pôr em prática os direcionamentos 

corporativos, a atividade fortaleceu o entendimento dos 

valores que guiam o Together.

Já o segundo semestre de 2021 abrigou outro workshop, 

relacionado à inclusão de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. Com a colaboração da Consultoria 

Oportunidades Especiais, a Oxiteno organizou turmas para 

todos os líderes das unidades fabris no Mercosul, com a 

intenção de dar suporte e segurança para contratação 

de pessoas com deficiência. A inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho faz parte de uma 

gestão humanizada, além de ampliar a diversidade e 

combater o preconceito. 

A Oxiteno acredita que as descobertas que permitem 

uma abertura genuína à diversidade vêm da informação. 

Assim, investe constantemente em um ambiente de 

aprendizado contínuo, desafiador e que estimula o 

crescimento e a evolução dos colaboradores. A diversidade 

e a inclusão são focos deste investimento da empresa e 

estão contempladas no OxiEducation, portal de educação 

e formação da Oxiteno. 
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9. PRÓXIMOS PASSOS

A Oxiteno avista mais um ano promissor. Por isso, 

o planejamento das ações de 2022 foi desenhado 

e a implementação dos próximos passos para o 

desenvolvimento do Together já está em curso.

Entre os principais compromissos da companhia 

está a elaboração de um censo de Diversidade & 

Inclusão, para um diagnóstico preciso do nosso 

cenário e dos avanços do Together.  

A implementação de um dashboard sobre o tema 

também está previsto, para que toda a organização 

possa visualizar as métricas, as informações e os 

indicadores-chave do programa.

A Oxiteno também planeja a ampliação dos Grupos de Afinidade, com a 

abertura de novas vagas para a participação nos núcleos de debates. Os 

Grupos são hoje espaços disputados na empresa, com muitos colaboradores 

se dispondo voluntariamente a participarem das conversas ali contempladas.

Ainda que a companhia já tenha mais metade de seus quadros de direção 

e um terço dos de alta liderança ocupados por mulheres, entre as ações de 

2022 está a criação de um Programa de Desenvolvimento de Lideranças 

exclusivo para Mulheres. O objetivo é desenvolvê-las para ascender ou 

ocupar novas posições de liderança, estando mais confiantes, aptas e 

estimuladas para este desafio.

Por fim, a Oxiteno planeja implantar um 

Plano de Aceleração de Desenvolvimento 

para Pessoas com Deficiência, com o 

objetivo de permitir que estes colaboradores 

estejam em todos os espaços da companhia, 

para além dos cargos administrativos, 

operacionais, de coordenação e de gerência 

que hoje já ocupam.

Também estão previstas ações em parceria 

com clientes, manutenção das atividdades 

existentes com a cadeia de fornecimento e 

a ampliação das melhorias nas estruturas 

físicas na organização.

A Oxiteno chega a 2022 preparada 

para os desafios e comprometida com 

o desenvolvimento contínuo de suas 

estratégias que colaboram para o 

desenvolvimento sustentável integral.
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SOBRE O RELATÓRIO
A Oxiteno publica seu primeiro relatório de Diversidade & Inclusão. Este 

material foi preparado com base nas ações realizadas 2021 e apresenta  

de forma transparente os principais resultados.

 

CRÉDITOS

Coordenação geral

Gerência Global de Desenvolvimento Organizacional e Comunicação Interna

 

Coordenação geral de projeto gráfico

Gerência Global de Comunicação Interna e Desenvolvimento Organizacional

 

Redação, edição, revisão e consultoria

Gabriela Mayer

 

Projeto gráfico e diagramação

Azul Publicidade

 

Fotografia

Banco de imagens e Material da Oxiteno

Obs: Os dados quantitativos citados no Relatório 
Together estão no Relatório de Sustentabilidade

Fabiana Braz da Silva
Técnica Química
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