RESPONSABILIDADE SOCIAL

Pluralizar para ser ainda melhor
Iniciativas de diversidade e inclusão fortalecem o propósito corporativo
da Wiz com foco em desenvolvimento e impacto positivo

de diversidade, inclusão e preservação
do meio ambiente. Após a criação da
liga as ações se intensificaram, alguns
exemplos são os cursos de Linguagem
Brasileira de Sinais (Libras) e trilha de
conhecimento Diversidade e Inclusão na
universidade corporativa, Wizity. Além
das ferramentas de acessibilidade digital, como tradutor para Libras e o lei-
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A

os 25 anos de idade, Giselle Xavier
reconhece que vive seu melhor
momento. Segundo a analista de
operações da Wiz BPO, que é uma mulher trans, um dos principais fatores para
se sentir realizada é poder ser ela mesma dentro do ambiente de trabalho. Há
seis anos na empresa, Giselle conta que
a cultura corporativa e as iniciativas de fomento à diversidade da Wiz foram importantes para se sentir fortalecida durante o
processo de transição, iniciado em 2017 e
compartilhado com os colegas em 2018.
“De coisas simples, como o incentivo
de que sejamos aqui o que somos lá fora,
ao programa Ligue-se, tudo me deu coragem para seguir”, lembra a analista. “(Assumir) é uma barreira que precisa ser ultrapassada primeiramente por você, para
depois encarar a sociedade. Mas tudo
isso é para mim uma conquista muito
grande.” O Ligue-se é a Liga de Diversidade da Wiz, criada em 2017 para fortalecer
esse tema e a inclusão entre os colaboradores, com acolhimento, espaços de
discussão e treinamentos.
Do amadurecimento desta surgiram
outras iniciativas, como as frentes dedicadas a pessoas com deficiência (PCDs),
a equidade racial e de gênero e ao grupo
LGBTQIA+. A partir delas, foram desenvolvidas ações como a licença para colaboradores homoafetivos que adotarem
filhos e a parceria com as plataformas
TransEmpregos e Contrate Uma Mãe
para a seleção de profissionais.
A superintendente de Gente e Gestão
da Wiz, Carolina Bento, diz que o Ligue-se
é um marco importante, mas a valorização da diversidade e da inclusão já estão
na cultura da empresa há algum tempo.
“Para nós, ter equipes diversas faz parte
da proposta de valor para os colaboradores de unir pessoas diferentes para se
desenvolverem e alcançarem resultados
incríveis, quaisquer que sejam os desafios”. A Wiz acredita que ter um ambiente
plural contribui para a competitividade do
negócio – com mais ideias, inovação e
produtividade – e gera, de alguma forma,
impacto na sociedade.
A área de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) já desenvolvia práticas

Giselle Xavier,
analista de operações da Wiz BPO

“

(Assumir a identidade
trans) é uma barreira que
precisa ser ultrapassada
primeiramente por você,
para depois encarar a
sociedade. Mas tudo
isso é para mim uma
conquista muito grande.

“

Essa é uma luta de todos
por igualdade, mais
humanidade e equidade.
Pois é o conjunto de
conquistas individuais
que gera uma grande
conquista para o todo.

”

tor de sites nas páginas da companhia.
Houve ainda a reformulação da seleção
do programa de estágio, que passou a
ser às cegas, sem identificação prévia
dos candidatos com o propósito de minimizar os vieses inconscientes.
Outra iniciativa é a parceria com o
Galt Vestibulares, cursinho dedicado a
preparar jovens de baixa renda do DF e
entorno para entrarem na graduação.
Os ex-alunos contam com oportunidades de vagas para serem estagiários ou
assistentes, de acordo com as áreas de
interesse. Com esses esforços, a Wiz começa a colher reconhecimento.
Signatária do pacto de ações da ONU
Mulheres para o empoderamento feminino e parceira da Associação das Mulheres no Mercado de Seguros (AMMS),
a companhia foi premiada neste ano
como uma das 150 melhores empresas
de grande porte para se trabalhar no
Brasil pelo Great Place to Work (GPTW) e
subiu de 8º para 3º lugar no ranking das
que mais incluem funcionários de forma
justa e equilibrada. Além disso, figurou
entre as 70 melhores para a mulher trabalhar do país. “Eu tenho muito orgulho
de ver o tanto que fizemos, embora ainda há desafios. Mas essas pequenas
conquistas nos mostram que estamos
no caminho”, reitera Carolina.
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