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APRESENTAÇÃO 

Há mais de 75 anos distribuímos gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que 

abastece milhões de famílias brasileiras, estabelecimentos comerciais e 

indústrias. A Supergasbras, hoje, está entre as maiores empresas do ramo no 

país. 

É uma empresa multinacional que faz parte do grupo SHV Energy, líder 

mundial na distribuição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), reconhecido como 

um dos combustíveis fósseis mais sustentáveis que existe. Atualmente, é uma 

das principais distribuidoras nacionais, com uma história de tradição, inovação 

e evolução. 

São 20 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil com o maior e mais 

moderno parque de engarrafamento do mundo, localizado em Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Tendo mais de 11 mil revendedores pelo Brasil e 

comercializando 1.5 milhão de toneladas de GLP anualmente (dados referentes 

ao ano de 2020).  

Para tanto, seguem informações relacionadas a corporação: 

 

 Razão Social: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 
 

 CNPJ: 19.791.896/0001-00 
 

 Ramo de Atividade: Principal atividade Comércio atacadista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP). 
 

 Ano de Fundação: 30/08/1955 (conforme cartão de inscrição estadual). 
 

 Endereço: Avenida Presidente Wilson 231, 20º andar, Centro, Rio de 
Janeiro – RJ. 
 

 Número de colaboradores: Aproximadamente 4.000. 
 

 Nome/ Titulação do responsável pela inscrição: Fernanda Marinheiro 
Cancio Soares /Gerente de Desenvolvimento Organizacional. 
 
 

 Descrição de atuação: Gestora da área de desenvolvimento 
organizacional, responsável pelos subsistemas de RH: Treinamento, 
Desenvolvimento, Recrutamento, Comunicação, Gestão de Mudança e 
Responsabilidade Socio Ambiental. 

 

 

 

 

 



 

RESUMO DO CASE 

Igualdade, diversidade e a inclusão do gênero feminino no mercado de trabalho 

são assuntos recorrentes e amplamente divulgados. Na Supergasbras, o tema 

vem sendo tratado de forma estratégica ao longo dos anos e tem sido um 

importante direcionador das ações realizadas, sempre com foco no 

empoderamento feminino. 

Nosso objetivo é apoiar as mulheres a exercer seu protagonismo e a 

superarem barreiras culturais em suas carreiras, oferecendo possibilidades e 

desenvolvimento de habilidades para mostrarem seu potencial de maneira 

plena. 

 Desta forma, temos a satisfação em apresentar nosso case sobre Diversidade 

e Inclusão na Supergasbras e o empoderamento feminino, a partir da ótica 

da mudança de mentalidade (mindset) e apoiada no pilar de Cultura e Pessoas. 

Aperfeiçoando assim a marca empregadora (employer branding), 

potencializando os níveis de atração e retenção de profissionais, bem como 

melhorando as taxas de representatividade de mulheres e em posições de 

liderança dentro da organização. 

Nesse contexto, nascem ações 

importantes, como o Movimento 

Mulherando, Energia Feminina, 

Mulheres na Operação, Mentoria 

Feminina, além do Avançar 

(Programa para desenvolvimento 

de Coordenadores) e do projeto 

global Taking The Stage 

(Programa global dedicado ao 

empoderamento e a comunicação 

das mulheres), essa última sendo 

uma iniciativa voltada 

especificamente para as lideranças 

femininas da companhia.  

Também foi criada a Academia de Desenvolvimento Supergasbras reunindo 

um conjunto de projetos focados nas lideranças e um grupo de Embaixadores 

Voluntários que são responsáveis por disseminar conteúdos assertivos, 

incentivar a reflexão crítica de assuntos pertinentes e apoiar ideias 

relacionadas aos temas de D&I em suas unidades de negócio em todo o 

território brasileiro. 

Cada projeto e ação citada vem nos ajudando a superar os desafios e a 

conquistar resultados diferenciados, fortalecendo o diálogo e as boas práticas.  

Acreditamos que não se trata apenas de oferecer as mesmas oportunidades 

para as profissionais do sexo feminino, levando em consideração que na 

prática já fazemos isso. A ideia é ir além, é emponderá-las como protagonistas 

de suas próprias histórias e assim, provocarmos uma mudança de perspectiva 

quanto ao seu potencial em contribuir para uma cultura organizacional mais 

madura, sustentável e forte. 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

Muitas são as barreiras que as mulheres ainda enfrentam no mercado de 

trabalho, principalmente quando falamos sobre equidade de gênero. Na 

Supergasbras, por conta do tipo de serviço prestado e do seguimento de 

mercado em que a empresa está inserida, o quadro de funcionários sempre foi 

majoritariamente masculino.  

No entanto, essa realidade conservadora não nos representa mais. Ao longo 

dos anos, a organização tem se reinventado e se tornado cada vez mais 

equilibrada e diversa, comprometida com a responsabilidade social corporativa 

e orientada por competências universais da SHV, como a Colaboração e a 

Empatia, a qual demostramos interesse, respeito e cuidado com as pessoas, 

colocando-as em primeiro lugar sempre.  

Diante deste cenário, a companhia começa a trabalhar mais fortemente na 

diversidade e a inclusão das mulheres de maneira estratégica a partir do viés 

do empoderamento e do protagonismo, com o compromisso de desenvolver a 

força de trabalho feminina em diferentes níveis e extratos. 

O marco de mudança na produção das ações e projetos focados 

especificamente nas mulheres ganha força a partir de 2021 sob a gestão da 

área de Recursos Humanos. Para tal, o time de RH começa a contar com o 

apoio de Embaixadores, que são voluntários de diferentes unidades de 

negócio em todo o Brasil, com o objetivo de exercer a escuta ativa e 

reconhecer os diferentes pontos de vista, disseminando conhecimento e 

engajando os demais colegas. E para dar suporte as ações desses 

embaixadores, foram criados: Comitê Gestor de RH e Comitê de Diversidade e 

Inclusão.  

Nesta mesma linha de iniciativa, contamos com a campanha Movimento 

Mulherando, que surgiu da ideia de uma colaboradora durante uma das 

reuniões do Comitê de Voluntariado na sede administrativa da empresa. A 

campanha foi responsável por reunir todas as ações realizadas em prol do mês 

das mulheres em março, incluindo o painel de Diversidade que discutiu o tema: 

Síndrome do Impostor. O assunto, além de bastante atual, está em 

consonância com outras atividades e publicações que fizeram parte da 

campanha com dicas, sugestões de artigos no Yammer e podcasts. 

E as frentes de trabalho focadas no desenvolvimento das mulheres não param, 

a exemplo da campanha #EnergiaFeminina, realizada nas redes sociais com 

o propósito de dar voz e empoderar o time de profissionais da Supergasbras 

por meio de depoimentos realistas, profundos e emocionados. Sem contar a 

criação e os desdobramentos dos programas Mulheres na Operação, 

Mentoria Feminina e Avançar (Programa de Desenvolvimento de 

Coordenação), cada qual seguindo seu modelo e diretriz de desenvolvimento. 

Outra virada de chave importante que caracteriza essa maturidade da 

organização no incentivo ao protagonismo feminino, aconteceu com o Taking 

The Stage, programa global da SHV de desenvolvimento da liderança feminina 



 

em todas as empresas do grupo, tendo como porta-voz oficial no Brasil e 

também facilitadora, a Diretora de RH, Gloria Castro.  

A Supergasbras, como já exposto na apresentação, é uma empresa 
multinacional com alta capilaridade de atuação em todo o território nacional. 
Com cultura que valoriza a diversidade, seguimos trabalhando com o desafio 
de equilibrar nossa força de trabalho feminina e masculina, evoluindo dia a dia 
enquanto organização e promovendo a equidade de gênero na prática.  

 

CORPO DO TRABALHO 

A premissa de todas as campanhas, ações e projetos dentro da Supergasbras 

é fomentar a diversidade e a equidade de gênero, atraindo, retendo e 

desenvolvendo mulheres em posições distintas dentro da companhia.  

O trabalho diário é para e pela inclusão, bem como o respeito as diferenças. 

Por isso, foram criadas diferentes possibilidades de desenvolvimento em prol 

das mulheres: 

I. Campanhas 

a. Energia Feminina 

b. Movimento Mulherando 

II. Programas 

a. Avançar (edição especial – turma feminina) 

b. Taking the Stage 

c. Embaixadores 

d. Academia de Desenvolvimento Supergasbras 

III. Futuro à Vista 

a. Mentoria Feminina 

b. Mulheres na Operação 

 

A fim de detalharmos cada uma separadamente, seguem os objetivos das 
iniciativas: 
 

I. Campanhas 

Energia Feminina 

A campanha foi idealizada e executada nas redes 
sociais: Instagram e LinkedIn, com o propósito de dar 
voz e empoderar as mulheres. Por meio de depoimentos 
e histórias realistas, profundas e emocionantes contadas 

pelas colaboradoras a partir de experiências que envolviam a Supergasbras.  

Cada declaração e testemunho serviu como fonte de inspiração para outras 
profissionais de dentro e fora da organização. O foco da iniciativa está no 
engajamento interno, no orgulho de pertencer e no fortalecimento da marca 
empregadora, já que a campanha vou veiculada externamente.  



 

Também fez parte da campanha, posts que enalteciam a diversidade e a 
pluralidade dentro da empresa. Essa é uma campanha sem data de término, 
feita para durar e se desdobrar quantas vezes forem necessárias ao longo dos 
anos, pois a Supergasbras compreende que Diversidade e Inclusão não é um 
tema de momento, mas sim atemporal, constante e que evolui conforme a 
organização vai atingindo a maturidade corporativa.  

 

Movimento Mulherando 

O termo “Movimento Mulherando” foi cunhado dentro 
da Supergasbras em 2022 para representar a força e a 
energia das mulheres. Virou uma campanha interna 
com o objetivo de reunir todas as iniciativas e ações 
realizadas em prol das mulheres no mês de março, 

período dedicado especialmente a luta por direitos iguais dentro da sociedade.  

A ideia central foi reforçar o empoderamento feminino, incentivando o respeito 
pelas mulheres e entre mulheres. A identidade visual da campanha trouxe a 
figura das borboletas e suas asas, fazendo uma analogia direta ao fato de as 
mulheres terem asas para chegarem aonde quiserem. Incentivando-as a se 
orgulharem do resultado de suas próprias conquistas e jornadas. 

Fizeram parte da campanha as palestras: 

 Palestra sobre Vieses Inconsciente – a iniciativa trouxe Glaura 
Kartalian, atual presidente da Primagaz France e ex-diretora Financeira 
da Supergasbras, para falar sobre Vieses Inconscientes e como eles 
podem ser prejudiciais, reforçando estereótipos e comportamentos de 
autossabotagem. O evento on-line reuniu aproximadamente 400 
colaboradores e ocorreu num formato de entrevista, comandando por 
Gloria Castro, Diretora de Recursos Humanos da Supergasbras, e por 
Maria Andreina, diretora de RH da Trouw Nutrition, empresa parceira de 
do Grupo SHV. 
 

 Painel de Liderança Feminina – foi realizado com o apoio dos RHs 
locais de todo o Brasil, com o tema Síndrome do Impostor, que consiste 
em um fenômeno psicológico relacionado à insegurança, complexo de 
inferioridade e inadequação e pode gerar comportamentos de 
autossabotagem. 
 
Para a ocasião foram convidadas três líderes mulheres de segmentos 
diferentes para que contassem um pouco de suas experiências e 
trajetórias de carreira, vida pessoal e os desafios de ser mulher no 
mercado de trabalho. Durante a palestra, foram coletados alguns 
depoimentos compartilhados: 
 



 

 

 

 

O 

engajamento interno foi bastante positivo e fez com que a campanha fosse 

veiculada também nas redes sociais da empresa, como LinkedIn e Facebook. 

Com esse mesmo foco, a área de Responsabilidade Socioambiental promoveu 
uma palestra para cerca de 70 mulheres do Projeto Ecoa (Educação, 
Cidadania, Oportunidade e Atitude, é um projeto que oferece gratuitamente 
aulas culturais, artísticas, esportivas, educacionais e profissionalizantes para 
comunidades da baixada fluminense no Rio de Janeiro) sobre Vieses 
Inconscientes e Sororidade. 

 

II. Programas 

Avançar 

O programa Avançar foi construído com o objetivo de desenvolver o extrato de 

coordenação dentro da Supergasbras, ajudando-os a 

avançar em suas carreiras e promovendo o 

desenvolvimento de comportamentos essenciais à 

liderança. A ideia central é trabalhar a mudança de 

atitude e os desafios de quem está ocupando uma posição de liderança pela 

primeira vez, deixando de ser um colaborador individual para ser responsável 

por um time. 

Além das turmas mistas tradicionais, pensando estrategicamente pelo viés da 

diversidade e inclusão feminina, foi criada uma turma especial composta 

apenas por colaboradoras mulheres focadas em suas lideranças e nos desafios 

de assumir um novo cargo de gestão.    

Como parte do programa, foram propostos cinco módulos de desenvolvimento: 

Autoconhecimento e Inteligência Emocional; Liderança e Decisão; 

Comunicação e Influência; Inovação; Inspiração.   

O primeiro módulo trouxe a temática do autoconhecimento. Na sequência, 

aplicou-se um inventário de perfil, dando luz ao seu próprio estilo de atuação 

de uma forma sistematizada. Os três módulos seguintes foram dedicados aos 

aspectos comportamentais de liderança, usando como referência conceitual as 



 

competências universais da SHV. Foram debatidos temas que fazem parte do 

dia a dia do líder, como: confiança, delegação e autonomia, além das crenças 

limitantes, bloqueios de comunicação, processos criativos e mentalidade ágil. 

Para fechar o treinamento de forma assertiva, o último módulo abordou os 

desafios da liderança feminina e contou com a apresentação de uma 

consultora externa de mercado falando a respeito dos sabotadores internos, 

empoderamento feminino e a experiência do funcionário (employee 

experience). A iniciativa gerou feedbacks muito positivos de quem participou: 

 

Taking the Stage 

É um programa global da SHV, com metodologia 
exclusiva, voltado para as lideranças femininas 
que teve início em 2021. O objetivo é apoiar as 
mulheres em seu protagonismo e ajudá-las a 

superar diferentes barreiras no mercado de trabalho. O programa já teve duas 
turmas em 2022: a primeira para supervisoras, coordenadoras e gerentes de 
várias unidades da organização e a segunda, reunindo líderes de diversas 
empresas do grupo SHV. 

Atualmente as turmas trabalham em quatro módulos: Abrace a identidade da 

sua liderança, Crie o script da liderança, Descubra o poder da sua 

voz e Alcance a presença de uma líder. Esses módulos focam nas habilidades 

de comunicação para o exercício da liderança, bem como em questões sobre 

“identificar e abraçar” sua identidade de gestão, utilizando a voz e a postura 

como ferramentas-chave para liderar de forma genuína e positiva.  

A facilitadora e porta-voz oficial do programa no Brasil é a Diretora de Recursos 

Humanos, Gloria Castro. A gestora já participou de diferentes fóruns globais 



 

que fazem parte das iniciativas de Diversidade & Inclusão lideradas pela SHV 

em todo o mundo.  

Nos encontros, as participantes conversaram de forma aberta e franca sobre os 

desafios da gestão feminina em seus países, compartilham um pouco de suas 

histórias de vida e de carreira, fortalecem o networking, além de reforçarem 

aspectos sobre a presença da liderança, postura, gestos, fala e até mesmo 

como lidar com pensamentos auto sabotadores. 

Quem participou do programa aprovou a iniciativa: 

 
 
Embaixadores de Diversidade e Inclusão 

O grupo de embaixadores voluntários de Diversidade e Inclusão foi criado em 

2021 com o foco na disseminação de conteúdos assertivos, incentivar a 

reflexão crítica de assuntos pertinentes e apoiar ideias relacionadas aos temas 

de D&I em suas unidades por todo o Brasil. 

Foram selecionados 09 colaboradores de diferentes cargos e unidades. O 

grupo é formado por homens e mulheres, todos trabalhando em uma mesma 

vertente: disseminar boas práticas de diversidade dentro da Supergasbras.  

Essas contribuições têm trazido diferentes visões sobre diferentes temas. E 

também engajado outros colaboradores de forma ativa, como, por exemplo, a 

sugestão do tema “Síndrome de Impostor” - fenômeno psicológico relacionado 

à insegurança, complexo de inferioridade e inadequação e pode gerar 

comportamentos de autossabotagem - para uma palestra em celebração ao 

Dia Internacional da Mulher. A proposta surgiu de forma espontânea de uma 



 

das colaboradoras da Unidade de Paulínia, que obteve um ótimo retorno 

quando apresentou o assunto localmente.  

Este fato, aliado a outros tão importantes quanto, mostra o nível de importância 

e de atuação que essas redes voluntárias exercem em suas unidades junto aos 

demais colaboradores da companhia. A própria sugestão do nome da 

campanha Movimento Mulherando surgiu de uma estagiária de Logística, 

durante uma reunião do Comitê de Voluntariado da Matriz. 

Na Supergasbras, existem dois momentos formais relacionados aos 

embaixadores de D&I mensalmente. Cada momento é presidido por um Comitê 

formado por pessoas específicas da organização. O primeiro, é composto por 

líderes, nomeado de Comitê Gestor de RH, com foco é na avaliação dos 

indicadores de Diversidade e Inclusão, diretrizes globais a serem executadas e 

planejamento estratégico.  

O segundo, conta com  a participação dos embaixadores voluntários, 

chamado de Comitê de Diversidade e Inclusão, no qual eles se unem as 

lideranças de RH para discutir abordagens, ações e atividades relacionadas a 

D&I, como, por exemplo, os temas que serão abordados durante os Diálogos 

Diários de Segurança (DDS) nas unidades da companhia, além de pílulas de 

informações que serão postadas na rede social corporativa Yammer com 

assuntos correlacionados ao compartilhamento de experiências e o 

desenvolvimento de práticas voltadas para questões de gênero. 

 
 

Workshop de Técnicas de Comunicação 

A iniciativa foi pensada com foco no desenvolvimento do nível gerencial da 
organização, oferecendo um treinamento que desenvolvesse os líderes em 
competências e habilidades comunicacionais.  

E como parte da estratégia pensada para alavancar as iniciativas e ações de 
equidade de gênero, foi montada uma turma específica com mulheres no nível 
de coordenação. Além do conteúdo pensado para as turmas mistas, como a 
realização de apresentações assertivas, dicas e técnicas de comunicação, a 
turma formada apenas por mulheres tratou também de outros aspectos 
relativos as barreiras, limitações e empecilhos que a força feminina enfrenta no 
mercado de trabalho e nas relações profissionais.  

A ideia foi oferecer ferramentas comportamentais para que as mulheres se 
empoderem e sejam as protagonistas de suas próprias jornadas por meio de 
uma comunicação empática e objetiva, além de abordar técnicas de 
comunicação inclusiva e não violenta, com exemplos e aplicação prática, 
como solução de conflitos e negociações. 

Para conduzir o Workshop, contratou-se um consultor externo especializado 
em comunicação corporativa, Guilherme Miziara.  



 

Confira o relato de algumas das participantes: 

 

 

Academia de Desenvolvimento Supergasbras 

Programa de capacitação da empresa focado nas lideranças. A Academia 
reúne diferentes programas de desenvolvimento 
e é uma das principais estratégias de 
capacitação que consiste em oferecer aos 
colaboradores treinamentos técnicos e/ou 
comportamentais customizados de acordo com a 

área de atuação, a fim de garantir a equalização do conhecimento. 

A Academia de Desenvolvimento Supergasbras vem demonstrando ser uma 
importante estratégia de formação profissional que apoia o desenvolvimento 
dos colaboradores da empresa e incentiva o protagonismo, uma vez que utiliza 
diferentes soluções educacionais online como ferramenta de apoio ao estudo. 

Fazem parte da Academia, os programas: Avançar (Programa de 
Desenvolvimento para Coordenadores), Acelera (Programa de 
Desenvolvimento para Gerentes), Ascender (Programa de Desenvolvimento 
para Supervisor) e o Ampliar (Programa de Desenvolvimento para Analistas 
Sênior e Especialistas).  
 
Cada programa traz em sua composição módulos com debates e temas 
relevantes, incluindo conteúdos e conceitos que promovam o fortalecimento da 
cultura de diversidade e inclusão, a exemplo da equidade de gênero. 
Trabalhando assim, aspectos comportamentais e também de autoconfiança, 
para que sejam capazes de reconhecer suas diferenças, obstáculos e 
possibilidades de crescimento profissional. 

No que tange o desenvolvimento das mulheres dentro dos programas da 
Academia, a ideia foi criar conteúdos e conhecimentos diversificados,  
mudando suas perspectivas quanto ao seu próprio potencial e permitindo que 
elas sejam ainda mais atuantes em uma cultura e clima organizacional forte. 
Fomentando e estimulando dia após dia suas participações em assuntos 
relacionados ao negócio, tais como inovação e tecnologia, preparando-as para 
liderar e definir como conduzir suas próprias carreiras. 



 

Os programas da Academia de Desenvolvimento Supergasbras são 
fundamentais para reforça que carreira é pessoal e intransferível. Logo, cada 
um deve buscar a melhor maneira de se desenvolver de acordo com sua área 
de atuação e aspiração profissional. 
  
II. Futuro à Vista 

Acreditamos em um futuro com mais equidade de gênero. E quando pensamos 
onde as mulheres estarão a longo prazo, só existe uma resposta correta: elas 
estarão onde quiserem dentro da Supergasbras. 

Para continuar a incentivar a evolução da presença feminina na organização, 
dois novos projetos estão sendo desenhados e planejados para o segundo 
semestre de 2022, são eles: 

 
Mentoria Feminina 

Para incentivar ainda mais a evolução da presença feminina na Supergasbras, 

essa inclusão tem que estar inserida na cultura da empresa e contar com 

lideranças conscientes, que saibam a importância de uma equipe diversa para 

a geração de resultados. 

O Programa de Mentoria Feminina é focado na preparação de mulheres para 

posições de gestão. O objetivo é promover a transferência de conhecimentos, 

experiências e orientações, com base nas  competências universais da SHV, a 

fim de aumentar a performance e o alcance do potencial dos mulheres 

mentoradas. 

Com a mentoria interna, as participantes terão a oportunidade de  aprofundar 

seu conhecimento sobre o negócio, melhorar sua desenvoltura no ambiente 

cultural da empresa e ampliar o portfólio de habilidades essenciais ao seu 

desenvolvimento de carreira. A iniciativa vai contar com 15 mulheres 

mentoradas.  

 
 
Mulheres na Operação 

As barreiras visíveis e invisíveis que dificultam o sucesso de mulheres das mais 
variadas áreas estão relacionadas a diversos fatores. A percepção de que as 
mulheres não são capazes de desempenhar certas funções por conta de 
questões físicas é uma delas.  

Em oposição a essa visão limitante, a Supergasbras está criando um programa 
piloto, na Unidade de Negócios de Caxias, chamado de Mulheres na Operação, 
com o objetivo de estimular que as mulheres assumam cargos e posições que 
até então eram consideradas predominantemente masculinas na operação.  

O foco da iniciativa não está somente em preencher posições com a força de 
trabalho feminina. A ideia é ir além, é abrir oportunidades, criar condições 
pensando em estratégias de representatividade e progressão de carreira das 
mulheres, independente da aparência física e de onde vieram, promovendo 
assim um verdadeiro progresso no que diz respeito a equidade de gênero.   



 

Para isso, serão oferecidos treinamentos e capacitações específicas a fim de 

prepará-las para tais posições, focando no desenvolvimento de competências 

técnicas e emocionais, trabalhando aspectos comportamentais e de 

autoconfiança, reconhecendo diferenças e obstáculos. 

 

CONCLUSÃO 

Como sabemos, o desenvolvimento e o sucesso das mulheres no ambiente 
corporativo não são prejudicados por questões relacionados à competência ou 
qualificação. Os desafios do empoderamento e protagonismo feminino no 
âmbito profissional estão associados, sobretudo, a condições socioculturais e 
aos estereótipos de gênero.  

Consciente desta realidade, a Supergasbras vem investindo em planos, 
campanhas e estratégias com o objetivo de remover vieses inconscientes nas 
práticas de atração e promoção das mulheres internamente, como podemos 
observar no gráfico comparativo que mostram a evolução da presença feminina 
dentro da organização: 

 
Essa evolução nos números está intimamente ligada aos programas de 
desenvolvimento e ações de empoderamento que vem sendo realizados de 
forma mais intensa e focada, visando diminuir gradativamente a disparidade de 
gênero dentro da empresa em diferentes níveis hierárquicos. 



 

Em uma análise detalhada dos números, foi possível traçar um paralelo 
comparativo entre janeiro de 2021 e maio de 2022. Ao olharmos o gráfico de 
baixo para cima, notamos um aumento no número de mulheres nos extratos 
administrativo, técnico e de especialista, variando entre eles de 1 a 2 pontos 
percentuais.  

Destacamos no gráfico o nível de Diretoria Regional com o expressivo 
percentual de 29% de aumento.  

 

Sabemos que na base da pirâmide, o extrato operacional, precisa e deve ser 
desenvolvido, por isso a criação para o segundo semestre do programa piloto 
Mulheres na Operação.  

Acreditamos ser fundamental olharmos para os cargos operacionais, 
estabelecendo metas para atrair e incluir mais mulheres também nesses postos 
de trabalho, resultando a longo prazo em uma cadeia positiva e diversificada de 
pessoas atuando na organização. 

Para dar conta de tantos desafios e alcançar os resultados esperados, 
incluindo os números apresentados acima, temos promovido uma cultura 
inclusiva que saiba respeitar as diferenças e seja capaz de se adaptar às 
necessidades das nossas profissionais.  



 

Atuamos em outras iniciativas, tais como políticas objetivas que permitam que 
nossos profissionais (homens e mulheres) possam efetivamente conciliar sua 
vida profissional às diferentes etapas de vida, sem precisar abrir mão de uma 
carreira. Dois exemplos de destaque:  

 A adoção do Superflex, programa implementado durante a pandemia do 
Covide-19 que permite aos profissionais escolherem quando querem ir 
ao escritório fisicamente (sem obrigação de ter dias fixos); 
 

 A ampliação do tempo referente a licença maternidade, que passou 
a ser de seis meses e também a licença paternidade estendida 
(Lembrando que a Supergasbras  faz parte do Programa Empresa 
Cidadã, do Governo Federal) 

Não é à toa que há um ano e meio, a Supergasbras tem investido e colocado 
toda sua energia em ações concretas para incentivar o protagonismo feminino, 
estabelecer práticas imparciais de contratação, promoção e execução de 
programas amplos de desenvolvimento e empoderamento das mulheres na 
organização, pois acredita no poder da Diversidade & Inclusão. 

Na Supergasbras, temos trabalho as iniciativas, campanhas e projetos focando 

na construção de um ambiente profissional mais igualitário, diverso e inclusivo, 

emponderando nossas colaboradoras em diferentes aspectos, para que 

possam gerar resultados positivos pessoais e profissionais que vão muito além 

do aspecto financeiro. 

Ainda que estejamos em processo de avanço rumo ao objetivo de tornar o 
ambiente corporativo mais igualitário, é possível observar muitas outras 
oportunidades para desenvolvermos nossas colaboradoras em diferentes 
cargos e posições. 

Com base  em todos os argumentos, fatos e dados trazidos neste case, 
concluímos este documento com orgulho e satisfação do trabalho que temos 
executado e construído ao longo dos anos. E claro, com ainda mais motivação 
e garra para continuarmos rumo a futuro corporativo mais equilibrado e 
inclusivo, onde a Supergasbras promova ainda mais oportunidades com 
equidade para as pessoas crescerem, aprenderem e avançarem, em um 
ambiente em que todos prosperam. 

As realizações listadas neste case são fruto do trabalho de no mínimo 90 
(equipe de RH no Brasil) pessoas distribuídas nas unidades de negócio da 
Supergasbras. Elas têm feito a diferença na vida dos nossos colaboradores – 
Homens e Mulheres – e criado locais de trabalho mais inclusivos e 
diversificados, com foco nas oportunidades de amanhã.  

*Para efeito de complementação, sugerimos que acesse o link https://we.tl/t-

S3D63PrUWt e assista a um vídeo curto que apoia as informações e conteúdos 

apresentados no case. 

 

 

https://we.tl/t-S3D63PrUWt
https://we.tl/t-S3D63PrUWt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS ILUSTRATIVOS  

 

Posts da campanha #EnergiaFeminina no Instagram e LinkedIn.  



 

Campanha #MovimentoMulherando no Instagram, LinkedIn e E-mail. 

 

 

Painel de Liderança Feminina e 



 

Palestra sobre Vieses Inconscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Post do LinkedIn sobre o Programa Take the Stage e Programa Avançar 

 

 

   


