
conectar para transformar

DIVERSIDADE



APRESENTAÇÃO
Um dos valores do Rueda e Rueda Advogados é o “Respeito às pessoas, à diversidade 

e ao meio ambiente” e o nosso escritório sempre acolheu as diferenças, uma vez que 

a integridade, o respeito e a tolerância estão entre os alicerces que sustentam a nossa 

história ao longo de todos esses anos. Estamos vivendo tempos desafiadores e, mais 

do que nunca, é preciso reconhecer que para atender à atual necessidade de mudança 

social é preciso ir além, sendo essencial vivenciar os nossos valores em tudo que 

somos, fazemos e na maneira como nos relacionamos entre nós, com os nossos 

clientes e parceiros. 

Ultrapassamos as nossas barreiras institucionais, diante da consciência do nosso 

potencial transformador e do papel social que exercemos, visando consolidar 

ainda mais a nossa cultura empresarial, que já é forte, para que ela se torne sólida 

e coerente com as mudanças do mundo e possa acolher, unir e mover todos os 

integrantes do nosso time. 

O escritório está comprometido e sempre aberto para aprender mais sobre o tema, 

ouvir opiniões e acolher todas as contribuições que surgirem.

 

Acreditamos que sermos mais diversos e inclusivos adiciona valor para as pessoas, 

traz inovações aos negócios e melhorias para a sociedade. Assim, com afeto, respeito 

e empatia, pautando na igualdade de direitos e oportunidades, apresentamos o 

Rueda+ Diversidade.

Texto por Luciana Clarissa, sócia do Rueda e Rueda Advogados, idealizadora 
e responsável pelo Programa de Diversidade e Inclusão, o Rueda+ Diversidade.



NOSSO 
OBJETIVO

A diversidade vai muito além da contratação de pessoas com diferentes 

origens, gêneros, raças, orientações sexuais, deficiências e idades. 

Ela deve estar alicerçada em uma forma de pensar inclusiva, criando um 

ambiente de trabalho onde todos são respeitados, tendo as mesmas 

oportunidades de capacitação e desenvolvimento. 

Nosso objetivo é combater o preconceito, transformar valores, 

conscientizar as pessoas, respeitar as diferenças com ações afirmativas 

que possibilitem e promovam a igualdade de oportunidades. 

Buscamos revigorar o nosso escritório e empoderar o nosso time, 

acreditando no desenvolvimento humano e social de todos.

CONECTAR
 PARA 

TRANSFORMAR



DIRECIONAMENTO

DIVERSIDADE

Onde tem gente tem diversidade. 

Somos iguais na condição de gente e cada pessoa é, ao mesmo tempo, 

única, com sua singularidade, cada qual com seu jeito, com sua 

história, perspectivas, expressões, propostas e um potencial a ser 

desenvolvido ao longo da vida. 

Alguma vez você já parou para pensar como algumas atitudes do dia a 

dia são encaradas com tanta naturalidade que nem percebemos 

quando uma frase, um gesto ou uma ação podem ser preconceituosos 

ou discriminatórios? 

O Rueda+ Diversidade é para todos e todas, incluindo as 

pessoas com as quais interagimos. Todos nós temos um papel 

importante quando se trata de diversidade e inclusão. 

Podemos contar com você?



DIVERSIDADE PARA 
ESTAR EM COMPLIANCE

De acordo com o Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. 

Diversas pesquisas apontam que políticas de diversidade tornam as empresas mais 

inovadoras e tecnológicas, imprimindo a elas um grande diferencial no mercado de

trabalho. Além do que, um ambiente inclusivo pode reduzir problemas de faltas e de 

alta rotatividade, haja vista a redução de conflitos internos.

A promoção da pluralidade está intimamente ligada à integridade e reputação da 

empresa e este é mais um relevante papel do time do Compliance que contribuirá de 

maneira valiosa, buscando que o tema seja amplamente debatido, além de conduzir a 

investigação de práticas discriminatórias veiculadas por meio do canal de denúncia.



DIVERSIDADE: 
UM VALOR
PERMANENTE

A diversidade nos proporciona abrir os olhos para a 
variedade de pessoas, suas necessidades individuais, peculiaridades, 

demandas e expectativas. 

A inclusão inspira o cuidado com a qualidade das nossas relações internas, 

considerando as mais diversas características no cumprimento do nosso 

propósito final: atender às necessidades dos nossos clientes, como se fossem 

as nossas. 

O Rueda+ Diversidade é o marco da consolidação de um escritório plural e 

consciente, que seja espaço de escuta, acolhimento, representatividade e 

empoderamento. 

Nosso intuito é a realização de ações que promovam um ambiente inclusivo, 

respeitoso, justo, aberto e seguro para todas as pessoas.



CARTA DE APOIO AOS 
NOSSOS LÍDERES

A liderança inclusiva visa garantir igualdade de tratamento e atua para que os 

liderados sintam segurança e senso de pertencimento ao escritório como um 

todo. 

Pesquisas apontam que equipes com líderes inclusivos têm 17% mais chances de 

alcançar um alto desempenho, 20% mais chances de tomar decisões de alta 

qualidade e 29% mais chances de apresentar um comportamento colaborativo.

Nossos Líderes são peças fundamentais para o fortalecimento de uma cultura 

inclusiva, atuando na condução de suas equipes com um olhar que supere as 

ferramentas tradicionais de avaliação de desempenho, produtividade e 

comportamento.

Além de todo o impacto e inspiração natural que eles já possuem, podem 

contribuir de forma eficaz tendo como prioridade pessoal a inclusão; ouvindo os 

membros da equipe, sem julgar e buscando com empatia entender suas opiniões; 

procurando conhecer as culturas dos outros e adaptar-se conforme necessário; 

valorizando cada pessoa considerando suas características e singularidade; 

combatendo todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito e construindo 

vínculos de confiança e comunicação.

 

Contamos com a colaboração, empatia, humildade e o comprometimento dos 

nossos líderes.




