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A PwC trabalha para ser um 

lugar onde todas as nossas 

pessoas possam ser 

plenamente elas mesmas. 

Diversidade & 
Inclusão 

+ = 

Nossa 
equação: 

Criar uma 
cultura  
de inclusão 

Trabalhar com 
pessoas 
diversas  

Valorizar as 
diferenças 
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Conexão entre Diversidade e Valores PwC 

Desafiamos o limite 
do possível 

• Ousamos na busca 

do novo como 

alternativa possível 

e viável ao  

status quo 

• Inovamos, 

experimentamos e 

aprendemos com os 

erros 

• Somos abertos a 

novas 

possibilidades e 

ideias 

Fazemos a diferença 

• Nos mantemos 

permanentemente 

bem informados e 

formulamos questões 

sobre o futuro do 

mundo em que 

vivemos 

• Atuamos para 

produzir impactos 

positivos em nossos 

colegas, clientes e 

na sociedade.  

• Reagimos de forma 

ágil às constantes 

mudanças no 

ambiente em que 

atuamos 

Agimos com 
integridade 

• Defendemos o que é 

certo, mesmo em 

situações adversas 

• Entregamos e 

demandamos a mais  

alta qualidade 

• Tomamos decisões e 

atuamos como se a 

nossa própria 

reputação pessoal 

estivesse em jogo 

Cuidamos das 
pessoas 

• Nos empenhamos em 

conhecer cada 

pessoa e aquilo que é 

importante para ela 

• Reconhecemos o 

valor  

de cada pessoa e 

sua contribuição 

• Apoiamos as 

pessoas a se 

desenvolverem e 

expressarem o seu 

potencial máximo 

Trabalhamos juntos 

• Colaboramos, 

compartilhamos 

relacionamentos, 

ideias e 

conhecimentos, 

expandindo nossos 

limites 

• Buscamos e 

integramos uma 

ampla variedade de 

perspectivas, 

pessoas  

e ideias 

• Damos e solicitamos 

feedback de modo a 

aprimorar os outros e 

a nós mesmos 
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As dimensões de 
D&I na PwC 
 
Trabalhamos 5 diferentes 

dimensões de Diversidade 

que, por sua vez, criam 

possibilidades de 

identificação individual com 

nossas pessoas. Diversidade de 

Pensamentos 

Identificação 

 individual 

Geração 

Gênero 

Raça/Etnia 

Orientação sexual 

e identidade de 

gênero 

Pessoa com 

Deficiência 
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¡Gracias! 
Nos vemos el próximo año 

Renato Souza 
souza.renato@pwc.com 
(11) 99728.2686 


